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Tunteiden hallinta, tehtävä 6 - Hyväksy tunteesi 

 

Tyyppi: Mindfulness – uudelleenarviointi: emotionaalinen ärsyke / perspektiivin ottaminen 

Oppimistavoite: 

Kuulostaa oudolta, mutta sen hyväksyminen, että joku tuntee tunteita, joita hän ei mieluummin 
tuntisi, voi olla avain niistä luopumiseen. Kun yksilöt hyväksyvät kärsivänsä, he lakkaavat 
pakenemasta vaikeita tunteita vastaan ja kääntyvät kohdatakseen ne – ja kun he niin tekevät, 
he saattavat nähdä, ettei kyseessä ollut suuri paha hirviö, jonka he luulivat sen olevan, vaan 
pienempi ja paremmin hallittavissa oleva peto. Tämä tehtävä perustuu emotionaalisen 
ärsykkeen tekniikan uudelleenarviointiin, minkä tavoitteena on auttaa osallistujia hyväksymään 
tunteensa, jotta he voivat käsitellä niitä tehokkaammin. 

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

Kesto: 30 minuuttia 

Tarvittava materiaali: Hyväksy tunteesi meditaatio (äänitiedosto) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

On tärkeää auttaa oppijoita ymmärtämään, että tunteidemme kieltäminen ei ole hyvä idea. 
Voit selittää heille, että usein kun henkilöllä on epämiellyttävä tunne, kuten suru, pelko tai 
häpeä, ensimmäinen reaktio on kieltää se. Henkilö voi sanoa itselleen, että tunne on huono 
tunne, jota hän ei halua tuntea. Sitten hän voi tehdä jotain yrittääkseen päästä eroon siitä, 
kuten yrittää työntää sitä pois. Kukaan ei tietenkään halua kävellä ympäriinsä tuntien 
emotionaalista kipua koko ajan, mutta kun ihminen kieltää tunteensa, hän voi itse asiassa 
pahentaa tilannetta. 

Usein tunteet syntyvät, koska ne antavat hyödyllistä tietoa maailmasta, joten joskus 
tunteista eroon pääseminen tai niiden syrjäyttäminen ei ole paras idea. Vaihtoehto 
tunteiden työntämiselle tai tukahduttamiselle on oppia hyväksymään tunnekokemukset. 
Hyväksyminen tarkoittaa tunteiden hallitsemisyrityksistä luopumista ja sen oppimista, että 
tunteet eivät voi vahingoittaa ihmisiä, vaikka asiat, joita ihminen tekee yrittääkseen päästä 
eroon tunteista, voivat vahingoittaa häntä. On tärkeää tehdä ero hyväksymisen ja 
irtautumisen välillä. 

 

Tunteiden hyväksyminen ei tarkoita sitä, että alistuisit tuntemaan olosi aina kauhealta tai 
tuskaiselta. Se ei myöskään tarkoita tuskallisissa tunteissa pitäytymistä tai yrittämistä pakottaa 
itsensä kokemaan emotionaalista kipua. Hyväksyminen tarkoittaa yksinkertaisesti tunteiden 
tuntemista ja niiden hyväksymistä sellaisina kuin ne ovat juuri nyt, tietäen, että ne eivät kestä 
loputtomiin. 

Kun olet selittänyt osallistujille tunteiden hyväksymisen tärkeyden, voit ohjata heidät 
harjoittelemaan toimintaa. Ensin pyydät heitä tuomaan mieleen kokemuksen, jossa he saivat 
epämukavan tunteen. Korosta, että aluksi on parasta, että he valitsevat tunteen, joka ei ole liian 
voimakas. Sitten he ovat valmiita aloittamaan meditaation. He voivat harjoitella sitä yksin tai 
ryhmässä. Jos päätät tehdä sen ryhmissä, voit joko lukea heille harjoituksen käsikirjoituksen tai 
antaa heidän tehdä sen yksinään kuuntelemalla alustalla olevan äänitiedoston. Aktiviteetin lopussa 
kerää oppijat takaisin ryhmään pohtimaan kokemusta. 

 

Ohjeet: 
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Kuuntele käsikirjoitus ja yritä noudattaa annettuja ohjeita (äänitiedosto) 

Käsikirjoitus: 

Palauta mieleesi tapaus, jossa koit epämiellyttävän tunteen...mutta ei niin voimakasta, joka 
tuntuu sinusta ylivoimaiselta. Muista nyt, että aina kun sinulla on epämiellyttävä tunne, 
ensimmäinen asia, jonka voit tehdä, on hengittää muutama hitaasti syvään ja tutkia kehosi 
nopeasti päästä varpaisiin. (tauko 5 sekuntia) 

Huomaat luultavasti useita epämiellyttäviä tuntemuksia... (tauko 2 sekuntia) ... etsi niistä vahvin, 
se tunne, joka häiritsee sinua eniten. Nyt kun olet tunnistanut sen, sulje silmäsi ja yritä kuvitella 
se kaukaa. (tauko 3 sekuntia) 

Keskitä huomiosi tähän tuntemukseen ja tarkkaile sitä mahdollisimman tarkasti ja syvästi. 
(tauko 2 sekuntia) 

Tarkkaile tunnetta huolellisesti... huomaa mistä se alkaa ja mihin se päättyy. (tauko 2 sekuntia) 
Jos voisit piirtää viivan tunteen ympärille, miltä lampun silmä näyttäisi? (tauko 3 sekuntia) 

Onko se kehon pinnalla vai sisälläsi vai molemmissa? (tauko 2 sekuntia) 

Huomaa, missä tuntemuksella on suurempi jännitys… (tauko 3 sekuntia) missä se on heikoin 
(tauko 2 sekuntia). 

Onko siinä mitään värähtelyn tuntemuksia? (tauko 2 sekuntia) Onko sillä lämpötila? (tauko 2 
sekuntia) 

Hengitä vielä muutama hitaasti syvään sisään ja ulos ja päästä irti kamppailusta tämän tunteen 
kanssa. (tauko 2 sekuntia) 

Hengitä vain sisään ja kun hengität ulos, yritä visualisoida itsesi päästäväsi irti kamppailusta 
tunteen kanssa. (tauko 4 sekuntia) 

Tee tilaa tunteelle... (tauko 2 sekuntia) hengitä sisään ja sen ympärille. (tauko 2 sekuntia) 

Anna sille tilaa… anna sen olla siellä. (tauko 2 sekuntia) 

Muista, että sinun ei tarvitse tykätä tai haluta sitä. Anna sen vain olla siellä. (tauko 2 sekuntia) 

Muista, että idea on vain havaita tunne. Yritä olla ajattelematta sitä liikaa. Joten kun mielesi 
alkaa miettiä, mitä tapahtuu, kiinnitä huomiosi vain tuntemuksen tarkkailuun. (tauko 2 sekuntia) 

Saatat kokea sen vaikeaksi… saatat tuntea voimakkaan halun käsitellä sitä tai päästä eroon siitä. 
Jos näin tapahtuu, vain tunnusta tämä halu antamatta sille periksi. (tauko 2 sekuntia) 
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Kun olet tunnustanut tämän halun, kiinnitä huomiosi takaisin itse tuntemukseen. (tauko 2 
sekuntia) 

Muista, ettemme yritä päästä eroon tunteesta tai muuttaa sitä. Jos se muuttuu itsestään, niin ei 
hätää. Mutta sekin on ok, jos se ei muutu. Muista vain, että tämän harjoituksen tavoitteena ei 
ole tunteen muuttaminen tai siitä eroon pääseminen. (tauko 2 sekuntia) 

Saatat joutua keskittymään tunteeseen niin kauan kuin tarvitset… muutamasta sekunnista 
muutamaan minuuttiin… (tauko 2 sekuntia), kunnes lopetat kokonaan kamppailun sen kanssa. 
(tauko 2 sekuntia) 

Ole kärsivällinen itsesi kanssa. Ota niin paljon aikaa kuin tarvitset. Opit arvokkaan taidon, jota 
voit soveltaa jokapäiväisessä elämässäsi. (tauko 4 sekuntia) 

Jotkut ihmiset pitävät hyödyllistä sanoa hiljaa itselleen: "En pidä tästä tunteesta, mutta minulla 
on tilaa sille. Se on epämiellyttävää, mutta voin hyväksyä sen." (tauko 2 sekuntia) 

Kun olet tehnyt tämän ensisijaiselle tuntemuksellesi, skannaa kehosi uudelleen ja katso, onko 
jokin muu voimakas tunne, joka häiritsee sinua. (tauko 2 sekuntia) Jos näin on, toista toimenpide 
sillä. (tauko 4 sekuntia) 

Kun teet tätä harjoitusta, toinen kahdesta asiasta tapahtuu… joko tunteesi muuttuvat tai eivät. 
(tauko 2 sekuntia) Sillä ei ole väliä kumpaankaan suuntaan. Tämän harjoituksen tavoitteena ei 
ole muuttaa tunteitasi, vaan hyväksyä ne. 

Yhteenvetona, pidä mielessä seuraavat neljä nopeaa askelta tunteiden hyväksymiseen: (tauko 2 
sekuntia) 

Ensin, tarkkaile. Tuo tietoisuus kehosi tunteista neutraalilla tavalla. (tauko 2 sekuntia) 

Toiseksi, hengitä… vedä sisään muutama syvä ja hidas hengitys. Hengitä tunteisiisi ja niiden 
ympärille. (tauko 2 sekuntia) 

Kolmanneksi, laajenna… tee tilaa näille tunteille… päästä irti niitä ympäröivästä jännitteestä! 
(tauko 2 sekuntia) 

Neljänneksi... salli... (tauko 2 sekuntia) anna niiden olla siellä. Tee rauha niiden kanssa! (tauko 2 
sekuntia) 

Tämä on tunteiden hyväksymisharjoituksen loppu. 

 

Reflektiokysymykset: 
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• Millainen kokemuksesi oli? 
• Huomasitko muutoksen tunteessa, kun tarkkailit sitä tarkasti ja arvostelematta? Entä 

muutokset reaktioissasi tunteisiin? 
• Tuntuiko tunne jollain tavalla erilaiselta harjoituksen päätyttyä? 


