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Johdanto

Terapeuttinen sanalla viitataan usein hoitavaan. Mitä terapeuttinen hengitys siis voi hoitaa? 
Oman kokemukseni perusteella olen saanut runsaasti eheyttäviä kokemuksia sisäiseen 
maailmaani. Hengityksen avulla voin päästä syvempään kosketukseen kehollisten 
tuntemusteni ja tunteideni kanssa. Kehoni sisällä asuu valtava viisaus, mutta sen kuuleminen 
on haastavaa arjen kiireen keskellä. Kehoni antaa minulle jatkuvasti viestejä, mutta kuulen 
niistä vain murto-osan. Terapeuttiset hengitysharjoitukset ja tietoinen läsnäoleva hengitys ovat 
auttaneet minua kuulemaan ja ymmärtämään noita viestejä. 

Emotionaalisen maailman epävakaus on ohjannut käyttäytymistäni paljon enemmän, kuin olen 
osannut kuvitellakaan. Löydän esimerkiksi itseni usein käyttäytymästä vihaisesti tai etäisesti 
kumppaniani kohtaan. Taustalla minua on saattanut jäädä harmittamaan jokin hänen 
sanomisensa tai tekemisensä eiliseltä. Työskentely terapeuttisen hengityksen ja sisäisen 
tunnemaailma äärellä on auttanut minua ymmärtämään, ettei näissä konfliktitilanteissa ole 
usein kyse kumppanistani. Sen sijaan minussa on vain herännyt lapsuudesta tuttu kipeä 
tunnereaktio.  

Jos en esimerkiksi kiireen tai stressin vuoksi huomaa herännyttä kipeää tunnetta, toimin 
epäterveillä tavoilla tunteesta käsin reagoiden. Terapeuttisen hengityksen avulla olen oppinut 
keinoja neutralisoida kyseinen tunne. Se saa tapahtumaketjun katkeamaan ja sisäisen 
myllerryksen rauhoittumaan. Näin toimimalla eheytän emotionaalista kehoani. Tässä 
lopputyössä haluan jakaa sinulle hyväksi havaitsemiani keinoja.  

Olen pyrkinyt kirjoittamaan työn oppaaksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan oman 
hengityksen syvyyteen ja viisauteen. Matkalle tarvitset vain uteliaisuutta pysähtyä hengityksesi 
ohjaukseen. Jos olet valmentaja, terapeutti tai hoitaja ja haluat hyödyntää harjoitteita 
asiakkaidesi kanssa, suosittelen tutustumaan niihin ensin huolellisesti omakohtaisesti. Kun 
integroin osaamisen itseni kanssa työskennellen, on minulla paljon enemmän annettavaa myös 
muille. Silloin voin opettaa pelkkien sanojen lisäksi myös olemuksellani.  

Muiden kanssa työskenteleville suosittelen tutustumaan lähdeteoksiin. Myös ammattiosaajan 
tuki voi olla arvokasta vuorovaikutuksellisiin menetelmiin tutustuessa. Itse olen saanut 
korvaamatonta apua KASVUN AMMATTILAINEN koulutuksesta sekä psykoterapeutiltani, joka on 
erikoistunut sekä psykofyysiseen-, että hahmoterapiaan.
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Lukijana sinun voi olla hyvä tietää, että olen ammatiltani osteopaatti, joka on kouluttanut 
luonnollista palleahengitystä erilaisille ryhmille ja yksilöasiakkaille. Vuosien varrella minulle on 
käynyt hyvin selväksi, että hengitys on paljon enemmän, kuin pelkkä biomekaaninen toiminto. 
Tämän työn henkilökohtaisena tavoitteena oli syventää omaa ymmärrystäni siitä, miten alansa 
parhaat asiantuntijat hyödyntävät hengitystä terapeuttisessa työssä. Näiden joukosta olen 
valinnut kirjallisuutta kuudelta eri alansa huippuasiantuntijalta tähän lopputyöhön. Pääset 
tutustumaan heidän ajatuksiin ja hengitysmenetelmiin omissa osioissaan. 

Osteopaattina minua on aina kiehtonut kehon, mielen ja tunteiden yhteys. Oman kokemukseni 
perusteella hengitys on yksi tehokkaimmista väylistä tuomaan nämä kaikki yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Kun hengitän tietoisesti, kutsun mieltäni hidastamaan ja samalla vahvistan 
kehoyhteyttä sekä läsnäoloa. Näin toimimalla mahdollistan paremman kosketuksen sisäiseen 
tunnemaailmaani ja emotionaaliseen kehoon.  

Jotta voin päästä vaikeampien tunteiden äärelle, tulee minun kyetä tunnistamaan mitä tunteita 
ja tuntemuksia kehossani on juuri nyt. Emotionaalisen kehon äärellä työskentely on kuin sipulin 
kuorintaa. Kipeimmät kokemukset ovat sipulin ytimessä ja päästäkseni sinne tulee minun 
edetä kerros kerrallaan – kokien ja kuorien. 

Olen kirjoittanut tämän tekstin niin, että voit hypätä suoraan itseäsi kiinnostavaan osioon tai 
lukea tekstin yhtenä isompana kokonaisuutena. Selkeyden vuoksi eri asiantuntijoiden ja omat 
ajatukseni on eroteltu eri värisillä otsikoilla omiin osioihinsa. Vihertävällä värillä otsikoiduissa 
osioissa ääneen pääsevät asiantuntijat. Punertavalla värillä otsikoiduissa osioissa kuljetan 
tekstiä eteenpäin isompana kokonaisuutena terapeuttisen hengityksen ja emotionaalisen 
kehon syvyyksiin. Jokaisen asiantuntijan osion päätteeksi esitellään yksi tai useampi 
hengitysharjoitus kyseiseltä asiantuntijalta. Olen tarkoittanut hengitysharjoitukset 
konkretisoimaan opittuja asioita. Tunnistat vaaleansinisestä taustaväristä hengitysharjoitukset, 
asiantuntijoiden henkilökuvaukset ja kyseisen menetelmän lyhyet esittelyt.  

Aloitetaan matka tutustumalla siihen mitä emotionaalisella keholla tarkoitetaan ja mistä siinä 
on kyse. Turvavyöt voit pitää auki tällä matkalla. Turvavöiden kiinnittämisen sijaan kannustan 
sinua ottamaan mukavan asennon ja tuomaan osan huomiostasi hengitykseesi. 
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Emotionaalinen keho

Emotionaalisella keholla viitataan tässä lopputyössä ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana 
kesken jääneisiin tunnepitoisiin kokemuksiin. Ne eivät usein ilmene niinkään mielen tason 
muistoina vaan kehollisina kokemuksina. Niiden avautumiseen ei usein riitä pelkkä puhuminen 
vaan tarvitaan kehollisempaa lähestymistapaa. Eri yhteyksissä suurin piirtein samasta asiasta 
puhutaan eri nimillä ja viitekehyksillä, kuten esimerkiksi: haavoittunut lapsi, sisäinen lapsi tai 
Eckhart Tollen kirjoissa kipukeho. 

Michael Brownin (2005) mukaan emotionaalisen kokemisen vaihe elämässämme alkaa 
kohdusta poistuttuamme ja päättää kehittymisensä monelta osin seitsemään ikävuoteen 
mennessä. Seitsemän vuoden vanhoina lapsuutemme on virallisesti ohi ja alkaa mentaalisen 
kehityksen vaihe. Meistä tulee nuoria poikia ja tyttöjä.  

Brownin mukaan siemenet kaikille nykypäivän epätasapainoisille kokemuksillemme kylvetään 
ennen seitsemää ikävuotta. Toisin sanoen syy kaikille epämiellyttäville tunnekokemuksillemme 
löytyy ensimmäisistä seitsemästä tunnepitoisesta ikävuodestamme. Integroimattomattomien 
tunnekokemusten siemenet itävät negatiivisiksi uskomusjärjestelmiksi, jotka puolestaan 
manifestoituvat epätasapainoisina fyysisinä tuntemuksina, joita koemme tänä päivänä. Samat 
tunnepitoiset kokemukset siis kiertävät seitsemän vuoden sykleissä läpi elämämme, kunnes ne 
raukeavat. 

Emotionaalisesti suurin osa meistä ei ole kokenut mitään uutta sen jälkeen, kun jätimme 
ensimmäisen seitsemän ikävuoden syklin taaksemme. Vaikka näyttää siltä, että elämme 
fyysisesti läpi uusia kokemuksia, tunnetasolla mikään ei juuri muutu. Toistamme samoja 
syklejä, jotka on istutettu emotionaaliseen kehoomme varhaislapsuudessa. Kun opettelemme 
tuntemaan jatkuvan emotionaalisen taustavireen kaikessa fyysisessä ja mentaalisessa 
kokemuksessamme, näemme kuinka vain vaikuttaa siltä, että kasvamme ja koemme uutta 
elämässämme. Tämän näkemisen voimme aikaansaada antamalla itsemme tuntea 
kokemuksiamme, joita olemme tukahduttaneet ja painaneet alas. Kun alamme nähdä näin, 
huomaamme kuinka tiedostamattamme toistamme kaavoja, jotka on kylvetty emotionaaliseen 
kehoomme lapsuudessa. 

Kun alamme nähdä kokemustemme pinnan alle, huomaamme jotain melko hätkähdyttävää: 
Aikuiset ovat kuolleita lapsia. 

Lapsen sisällämme tuli kuolla, jotta pystyimme tulemaan hyväksytyiksi aikuisina.
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Vain tutustumalla tietoisesti emotionaalisiin pohjavireisiimme voimme ymmärtää miksi 
kuulemme itsemme ja muiden sanovan toistuvasti: 

“En tiedä miksi minulle tapahtuu näin?” tai “Miksi näin tapahtuu yhä uudelleen ja uudelleen?” 

Ymmärrämme ettemme sanomalla näin viittaa niinkään fyysiseen tapahtumaan vaan siihen 
mitä koemme tunnetasolla. Kyse on integroimattomasta emotionaalisesta sisällöstä joka 
toistuu ja manifestoi mentaalista sekä fyysistä epätasapainoa elämässämme. Kun 
ymmärrämme, että uudelleen luomme tiedostamattamme lapsuutemme emotionaalista 
ilmapiiriä, otamme ensiaskeleita tästä unesta heräämiseksi. Tiedostamme myös, ettei ole 
järkeä velloa elämässämme meneillään olevissa tapahtumissa, koska emme voi saada siellä 
aikaan todellista muutosta kokemaamme. Epämiellyttävät kokemukset nykyhetkessä ovat vain 
emotionaalisia menneisyyden haamuja. Voimme jahdata niitä niin kauan kuin haluamme, 
mutta tiedämme, ettemme saavuta kyseisellä draamalla mitään. 

Ellemme tuo tietoisesti rauhaa emotionaaliselle sisäiselle lapsellemme, emme voi neutraloida 
ensimmäisen seitsemän vuoden integroimattomien kokemusten negatiivisia vaikutuksia 
elämäämme. Kunnes näin tapahtuu, emme kykene aikaansaamaan todellista muutosta tai 
tasapainoa mentaalisiin ja fyysisiin kokemuksiimme. Todellinen, pysyvä muutos ulkoisissa 
kokemuksissamme mahdollistuu vain sisäisen emotionaalisen tasapainon myötä. 
Käytöksemme, ulkonäkömme tai olosuhteiden muovaaminen ei aikaansaa lopulta mitään 
pysyvää. Todellinen muutos ulkoisessa elämänkokemuksessamme tapahtuu siellä, missä on 
niiden juurisyy, eli emotionaalisessa kehossamme. 

Epämiellyttävät tunnekokemuksemme ovat syntyneet vuorovaikutuksessa läheistemme eli 
isoksi osaksi vanhempiemme ja lähiympäristön kanssa. Seitsemään ikävuoteen mennessä 
kaikki epämiellyttävät kokemuksemme on jo tallennettu emotionaaliseen kehoomme. Meidän 
tulee siis matkata emotionaaliseen kehoomme astuaksemme ulos epämiellyttävyydestä. 
Sisällämme vellovat emotionaaliset myrskyt ovat tarkoituksenmukaisia oviaukkoja tähän. 

Michael Brownin (2005) luoman läsnäoloprosessin mukaan addiktiot, kärsimys ja krooniset 
sairaudet aiheutuvat samasta syystä; ne ovat ulkoisia manifestaatioita integroimattomasta 
emotionaalisesta kehostamme. Myös allergiat aiheutuvat samasta syystä. Allergia on addiktion 
vastakohta: Addiktoituneena vedämme jatkuvasti kyseistä ulkoista kokemusta kenttäämme, 
kun taas allergiassa torjumme jatkuvasti spesifiä ulkoista kokemusta kentästämme. Joka 
tapauksessa kummassakin on kyse ratkaisemattomista epämiellyttävistä kokemuksista 
emotionaalisessa kehossamme. 

Kaikki riippuvuudet olivatpa ne sitten huumeisiin, alkoholiin, seksiin, ruokaan, uhkapeleihin tai 
lääkkeisiin, ovat itselääkinnän muotoja, joilla yritämme kontrolloida tai vaimentaa 
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epämiellyttävyyttä emotionaalisessa kehossamme. Mikäli kärsimys onnistutaan painamaan 
alas lääkinnällä, muodostuu tähän addiktio. Olosuhteet määrittävät manifestoituuko sama 
emotionaalisen kehon lataus elämässämme kärsimyksenä vai addiktiona. Kun tätä 
emotionaalista latausta neutraloidaan riittävästi, ei addiktiolle tai kärsimykselle ole enää 
jalansijaa elämässämme. Kun ei ole enää mitään lääkittävää, addiktiivinen käytöksemme tai 
oireilumme vähenee automaattisesti.
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KUKA? 
Michael Brown sairastui kivuliaaseen Hortonin neuralgiaan 1987. Hän löysi apua oireisiinsa 
läsnäolotietoisuuden ja tietoisen jatkuvan hengityksen harjoittamisesta. Hän alkoi opettamaan näitä 
muille 1997 ja alkoi jakamaan nykymuotoista läsnäoloprosessia 2002 alkaen. Prosessi päätyi kirjaksi 
vuonna 2005. Ja kyllä, hän myös onnistui ratkaisemaan tiedostamattoman emotionaalisen tilansa, joka 
manifestoitui kivuliaina oireina.

MIKÄ? 
• Läsnäoloprosessi on 10 viikon mittainen prosessi emotionaalisen kehon tasapainottamiseen 

• Prosessin tarkoitus on lisätä läsnäolotietoisuutta tuomalla meitä kohti nykyhetkeä “ajassa elämisen” 
sijaan. 

• Prosessi näyttää kädestä pitäen kuinka olemme itse vastuussa elämäntilanteemme laadusta. Emme 
ole rikki tai tarvitse parantajaa. Pikemminkin meidän tulee integroida epämukavuutemme. 
Läsnäoloprosessi on matka, joka opastaa kädestä pitäen ottamaan vastuun omasta emotionaalisesta 
integraatiostamme. 

• Tarkemmat ohjeet prosessiin löytyy Michael Brownin kirjasta läsnäoloprosessi (The Presence Process: 
A Healing Journey into Present Moment Awareness).

Läsnäoloprosessi - tietoinen 
jatkuva hengitys

Michael Brownin (2005) luoman 10 viikon mittaisen läsnäoloprosessin yksi tärkeimmistä 
työkaluista emotionaalisen kehon kanssa työskentelyyn on tietoinen jatkuva hengitys. Se on 
yksi suorimmista väylistä avaamaan tietoisuutta sisäiseen läsnäoloomme. Tämä yksinkertainen 
mutta voimakas harjoitus tekee näkyväksi meissä olevaa jatkuvaa reaktiivisuutta ja egon 
toimintaa. Se kutsuu näkyväksi tiedostamattomia osia meissä ja opettaa olemaan toimimatta 
näiden mukaisesti. Hengitys auttaa meitä ankkuroitumaan reaktiivisuudesta tähän hetkeen. Se 
kutsuu meitä toimimaan responsiivisesti reaktiivisuuden sijaan. Monella tapaa se siis kutsuu 
meitä asteittain kytkemään elämämme autopilottia pois päältä ja ottamaan ohjia omiin käsiin. 

LÄSNÄOLOPROSESSI - MICHAEL BROWN 8



TIETOINEN JATKUVA HENGITYS - MICHAEL BROWN 9

TIETOISEN JATKUVAN HENGITYKSEN HARJOITE 
1. Aloita istumalla mukavassa asennossa selkä suorana ja silmät suljettuina. Sekä risti-

istunta, että tuolilla istuminen sopivat hyvin. Asento rohkaisee meitä pysymään 
samanaikaisesti valppaina ja tarjoaa mahdollisuuden unohtaa kehomme. 

2. Varmista sopiva lämpötila 
3. Yhdistä hengitys luonnollisesti. Toisin sanoen hengitä sisään ja ulos ilman taukoja 

hengitysten välissä. Hengitä lempeästi nähden vain hieman vaivaa sisäänhengityksellä. 
Uloshengitys on automaattinen ja rento. On hyödyllistä visualisoida suihkulähde: energiaa 
tarvitaan vain veden työntämiseen ilmaan sillä painovoima tuo sen automaattisesti alas. 
Sisäänhengityksemme on vesi jota työnnetään ylös ja uloshengitys on vesi palaamassa 
vaivatta takaisin. On tärkeää varmistaa, että sisään- ja uloshengitys ovat saman mittaisia 
eikä niiden väleissä ole pienintäkään taukoa. Sisään- ja uloshengityksen tulee olla yhtä 
jatkuvaa henkäystä – yhtä jatkuvaa virtausta. Älä yritä millään tavoin hengittää normaalista 
poiketen äläkä yritä liioitella hengitystäsi. 

4. Nenähengitys on paras, mutta voit käyttää suuta mikäli nenä on tukossa. Älä kuitenkaan 
käytä molempia tai vaihtele näiden välillä. Älä myöskään hengitä suun tai nenän kautta 
sisään ja toista kautta ulos. Se voi aiheuttaa epätasapainon kaasujen vaihdossa. 

5. Aseta herätyskelloon 15 minuuttia harjoitusta varten. Edistymisen myötä aikaa voi lisätä, 
muttei vähentää. 

6. Harjoituksen päätteeksi suositellaan istumaan vielä hetki nauttien sisäisestä hiljaisuudesta 
ja rauhasta, jotka ovat läsnäolotietoisuuden perusta. 

On tärkeää olla päättämättä hengitysharjoitusta ennen kellon soimista vähintään 15 minuutin 
kuluttua – vaikka mitä kävisi. Mielellä ja egolla on rajaton kyky keksiä tekosyitä harjoituksen 
päättämiseksi. Älä usko näihin tarinoihin. Hengitysharjoitukseen pätevä kultainen sääntö on: 
Mitä ikinä tapahtuukin fyysisesti, mentaalisesti ja emotionaalisesti hengitysharjoituksen 
aikana, sen on  tarkoitettu tapahtuvan. 

Tähän sääntöön ei ole poikkeuksia. Sääntö pätee erityisesti fyysisen epämiellyttävyyden, 
mentaalisen hämmennyksen ja emotionaalisen hädän kohdalla. Mitä ikinä koemmekaan 
harjoituksen aikana, miellyttävää tai epämiellyttävää, tulee meidän pitää hengitys jatkuvana, 
pysyä rentoina ja niin paikallaan kuin mahdollista. Näin toimimalla kaikki epämukavuus, mikä 
nousee harjoituksen aikana, tulee menemään ohi. Älä koskaan päätä hengitysharjoitusta 
kesken fyysisen, mentaalisen tai emotionaalisen epämiellyttävän kokemuksen vaan odota, 
että se tulee päätökseensä. Luota aina prosessiin äläkä päätä ennenaikaisesti. Kukaan ei ole 
kuollut tai loukkaantunut siitä, että hengittää normaalisti ja luonnollisesti.
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Mikäli lähdemme ajautumaan harjoituksen aikana tiedostamattomaan tilaan (kuin 
nukahtaisimme), suositellaan tuplaamaan hengityksen rytmi, kunnes tunnemme olevamme 
taas läsnä. Pidä yhä sisään- ja uloshengitys saman mittaisina. Näin toimimalla huomaamme, 
että tiedostamattomaan tilaan ajautuminen tapahtuu aina uloshengityksen jälkeen. 
Hengitysrytmin tuplaaminen minimoi tauot hengitysten välillä. 
 
Tämä yksinkertainen hengitysharjoitus tuo meidät tietoisuuteen sisäisestä läsnäolostamme 
eli kehomme viisaudesta. Egomme on kuitenkin allerginen sille ja tekee siksi sananmukaisesti 
mitä vain harhauttaakseen meidät pois tästä tilasta. Jotta opimme ohittamaan egon 
harhautusyritykset, tulee meidän pitää mielessä kaksi kultaista sääntöä hengitysharjoitusten 
aikana: 
1. Meidän tulee hengittää tauotta vaikka mitä tapahtuisi. Tätä sääntöä ei voi ylikorostaa. 
2. Meidän tulee pysyä fyysisesti niin liikkumattomina kuin mahdollista läpi harjoituksen. 

Kaikki fyysiset kokemukset harjoituksen aikana lukuunottamatta hengitystämme ovat joko 
egon harhautuksia tai menneiden draamojen vapautumista. Halumme liikkua on aina 
parasta jättää huomiotta ja sen sijaan keskittää huomiomme hengitykseen. Meidän ei tule 
raapia, keinua, siirtää painoa, hyristä, puhua tai viihdyttää yhtäkkistä tarvetta tehdä 
joogaa kesken harjoituksen. Kaikki tämä on tarpeetonta draamaa. Draama heikentää 
läsnäoloa ja tietoisuutta. Kaikki muu liike, kuin hengityksemme on egon draamaa vaikka 
se tuntuisi kuinka tärkeältä.



Yhteenveto edellisestä ja 
johdanto seuraavaan osioon

Edellä esiteltiin Michael Brownin käyttämä termi emotionaalinen keho sekä tietoinen jatkuva 
hengitys sen kanssa työskentelemiseksi. Asiasta kiinnostuneille englannin kielen taitoisia 
suosittelen lämpimästi lukemaan Brownin kirjan: ‘The Presence Process: A Journey Into 
Present Moment Awareness’. Se avaa oven kokemusperäiselle matkalle emotionaalisen kehon 
sisään ja piirtää elävän kartan sieltä ulos. Läsnäoloprosessissa edellä kuvattua 
hengitysharjoitusta tehdään vähintään 15 minuuttia aamulla heti heräämisen jälkeen ja illalla 
juuri ennen nukkumaan menoa.  

Minua se on auttanut aamuisin tyhjentämään yön aikana unien prosessoinnin myötä kertynyttä 
emotionaalista lataustani. Sen sijaan, että heräisin “oikealla tai väärällä jalalla”, voin aloittaa 
päivän tuoreelta pohjalta. Tekemällä päivän toisen tietoisen hengityksen harjoituksen ennen 
nukkumaanmenoa autan nollaamaan päivän aikana kertynyttä emotionaalista lataustani. Näin 
alitajunnalleni jää vähemmän työstettävää unissa ja nukun rauhallisemmin. Harjoituksen voi 
tehdä myös aina, kun huomaa olevansa tunnemyllerryksen vallassa tai kaipaa syvempää 
yhteyttä itseensä. Jos omalle kasvun polulleni pitäisi valita vain yksi hengitysharjoitus, niin 
tämä harjoitus olisi hyvä valinta. Onneksi minun ei tarvitse tyytyä toimimaan vain yhdellä 
työkalulla vaan voin ottaa tilanteen mukaan sopivimman työkalun työkalupakistani.  

Vaikka tietoisen jatkuvan hengityksen harjoite on hyvä yleistyökalu emotionaalisen kehon 
kanssa työskentelyyn, on minulle mielekästä käyttää myös muita työkaluja. Seuraavassa 
osiossa tutustutaan psykofyysiseen hengitysterapiaan. Siinä ollaan kiinnostuneita erityisesti 
siitä, miten reagoimme vuorovaikutussuhteessa. Emotionaalinen kehomme kehittyy isoksi 
osaksi vuorovaikutussuhteessa – usein suhteessa isään ja äitiin tai muihin kasvuympäristömme 
henkilöihin. Sanotaan, että vuorovaikutuksessa syntyneiden haavojen avaaminen ja 
korjaaminen edellyttää vuorovaikutussuhdetta. Yksin niiden kanssa voi olla hankalaa edetä.  

Turvallinen terapeuttinen suhde ei vain kutsu kipeitä tunteita esiin, vaan tarjoaa tilaisuuden 
myös korjaaville kokemuksille. Opimme jo pieninä lapsina säätelemään hengitystämme 
tunnetilan mukaisesti. Keho ja hengitys voivat pyrkiä suojaamaan haavoittuvilta kokemuksilta 
esimerkiksi jännittymällä tai muuttumalla pieneksi. Jotta voisimme antaa kehon ja hengityksen 
suojien sulaa, tulee meidän ensin tulla niistä tietoiseksi. Psykofyysinen hengitysterapia on hyvä 
työkalu tekemään näkyväksi suojia ja niiden alla olevia kipeitä tunnekokemuksia. Ensisijaisesti 
sitä tehdään koulutetun ammattilaisen opastuksessa, mutta pelkästään sen perusperiaatteiden 
ymmärtäminen on avannut uuden syvyyden oman hengitykseni äärelle.
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MIKÄ? 
• Psykofyysisellä tarkoitetaan Martinin ym. (2014) mukaan mielen ja kehon vuorovaikutusta 

kumpaankin suuntaan.  

• Psykofyysiseen hengitysterapiaan liitetään mm. varhaisen vuorovaikutuksen vaikutus 
hengitystapamme oppimiseen ja stressinsäätelyjärjestelmien kehittymiseen.  

• Vuorovaikutuksen lisäksi myös tunteiden merkitystä korostetaan hengityksen säätelyyn liittyen. Malli 
pohjautuu objektisuhdeteoriaan ja erityisesti Donald E. Winnicotin ajatuksiin.  

• Psykofyysinen hengitysterapia tapahtuu tyypillisesti vuorovaikutuksessa terapeuttisessa ympäristössä 
ryhmässä tai kaksin. Sitä koulutetaan lisäkoulutuksena terapeuteille ja muille terveydenhuoltoalan 
ammattilaisille.

Psykofyysinen 
hengitysterapia

Minna Martinin ja Maila Sepän (2014) mukaan usein, kun kohtaamme  vaikeuksia elämässämme 
tai hengityksessämme, lähdemme etsimään mitä voisimme tehdä asialle. Ongelmat eivät 
kuitenkaan usein poistu tai ratkea “tekemällä jotain” vaan olemalla läsnä tässä ja nyt. Heidän 
mukaansa terapeuttisessa hengittämisessä on oleellista, että hengitys lähtee syvältä sisältä ja 
sen annetaan tapahtua luonnollisesti. Tekemisen havainnointi lisää kehotietoisuutta ja tekee 
näkyväksi mielen liikkeitä. Usein ihminen löytää muutoksen vasta tiedostaessaan jotain uudella 
tavalla. 

Martinin ja Sepän mukaan uloshengittäessä hengitämme kohti ulkomaailmaa. Uloshengitys voi 
viestittää siitä, kuinka otan tilaa suhteessa toisiin. Rauhallinen uloshengitys on irti päästämistä, 
hellittämistä, antautumista ja periksi antamista. Siinä konkretisoituu anteeksiannon ja 
myötätunnon kokeminen sekä itselle, että muille. Uloshengityksen jälkeistä taukoa he pitävät 
merkittävänä vaiheena lihasten rentoutumisen kannalta ja se tarjoaa mahdollisuuden opetella 
sietämään itsessä olevaa tyhjyyden kokemusta. Tauko uloshengityksen jälkeen ei tarkoita 
hengityksen pidätystä tai virtaamisen katkeamista. Se on hidasta hiipumista ja elävää 
kokemusta siitä, ettei ole mitään hätää. 

Sisäänhengitys taas liitetään oman elämän ja elinvoiman kokemiseen. Kyky hengittää rennosti 
ja täydesti ulos sekä levätä uloshengityksen jälkeisessä tauossa ovat edellytys luonnolliselle ja 
voimaannuttavalle sisäänhengitykselle. Sisäänhengitys liitetään vastaanottamiseen ilman 
ehtoja ja sisäisen todellisuuden sekä minän täyttymiseen.
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Hengittäessä liiallinen voimankäyttö tai oman voiman pelko voivat suistaa pois luonnollisesta 
tasapainosta, sillä ne lisäävät kontrollia. Helppous onkin hyve hengittäessä. Oman voiman 
pelko liittyy omien tunteiden pelkoon. Omaan voimaan ja siihen liittyvään pelkoon 
tutustuminen on usein helpompaa  vuorovaikutuksessa toiseen henkilöön yksin hengittämisen 
sijaan. 

Martin ja Seppä pitävät terapeuttista hengitystä harjoittavalle tärkeinä asioina uteliaisuutta, 
kiinnostusta, sitoutuneisuutta ja sallivuutta sitä kohtaan, mitä itsessä tapahtuu. Sitoutuminen 
oman hengityksen ja kokemusten havainnointiin luo turvaa myös epämiellyttävien kokemusten 
sallimiselle.  He pitävät pelkojen ja ahdistuksen säätelyä merkittävänä taitona hengityksen 
kanssa työskennellessä. Uhka, ahdistuneisuus ja pelko saavat hengityksen muuttumaan. 
Epätasapainoinen hengitys ja siihen liittyvät tuntemukset puolestaan saavat kehon 
jännittymään ja jäykistymään ja rakentuvat panssariksi suojaamaan haavoittavilta kokemuksilta. 

Haavoittunut osa meissä on se, jonka tarpeita ei ole osattu tai haluttu kohdata ja täyttää. 
Haavoittunut lapsi voi olla riippuvainen muista takertuvalla tavalla, pelokas, epävarma tai 
ahdistunut. Haavoittunut lapsi suojautuu liian voimakkailta tai pelottavilta tunteilta esimerkiksi 
suorittamalla, kontrolloimalla, ulkoaohjautumalla tai sairastelemalla. Rajojen epäselvyys, 
liiallinen vakavuus ja tosikkomaisuus ovat myös haavoittuneen lapsen piirteitä. Ilman tukea 
haavoittuneesta lapsesta kasvaa haavoittunut aikuinen ja mahdollisesti haavoittunut 
vanhempi. Haavoittuneella aikuisella on vaikeuksia pysyä aikuismaisessa ja erillisessä 
suhteessa lapseensa ja heijastaa helposti lapseen omia tarpeitaan. Tällainen vanhempi voi olla 
ylihuolehtiva, hylkäävä, kriittinen, epäluuloinen tai kateellinen eikä osaa leikkiä. 

Mikäli lapsi ei ole päässyt turvallisessa vuorovaikutuksessa olemaan haavoittuvan osansa 
kanssa, saattaa hänellä olla vajavainen kyky rauhoittaa itseään. Martinin ja Sepän mukaan kyky 
rauhoittua näkyy mm. hengityksen, puheen ja työnteon tauoissa.  

Varmasti kaikilla meistä on joskus vaikeuksia rauhoittaa itseään haastavissa tilanteissa. 
Korostuneesti puuttuva sisäinen rauhoittelija voi johtaa ahdistus-, hyperventilaatio ja 
paniikkikohtauksiin. Esimerkiksi hammaslääkärin vastaanotolla pelko voi saada asiakkaan 
hyperventiloimaan. Useimmat tarvitsevat tällöin tukea päästäkseen takaisin tasapainoon. 
Toinen ihminen ja elävä vuorovaikutus edesauttavat turvallisuuden kokemusta ja kykyä 
rauhoittaa itsensä (sisäisen lapsensa).  

Vuorovaikutuksella on myös vaikutusta tunnekäyttäytymiseen ja tapaamme hengittää. Voimme 
esimerkiksi reagoida ylivoimaisen tuntuisiin tilanteisiin suojautumalla tai torjumalla. Pelkkä 
aavistus kielletyn tunteen aktivoitumisesta voi saada aikaan hengityskatkoksen. 
Hengityskatkos puolestaan estää tunteen esiin nousemista ja “suojelee” näin meitä.
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Martin ja Seppä nostavat esiin lääkäri ja psykoanalyytikko Otto Fenichelin 1931 ajatuksen siitä, 
että “kaikki hengityshäiriöt ovat objektisuhdehäiriöitä. Yksilön ja objektin välinen ristiriita 
heijastuu yksilön ja hänen keuhkojensa väliseksi ristiriidaksi”. Varhaisessa vuorovaikutuksessa 
opimme mitä saa ilmaista ja millainen meidän tulee olla. Nämä tiedostamattomat ehdot 
itseilmaisulle voivat johtaa siihen, että alamme pidättämään sitä, mitä päästämme suusta ulos 
– sekä sanoja, että hengitystä.  

PSYKOFYYSINEN HENGITYSTERAPIA 14

KUKA? 
Minna Martin on koulutukseltaan psykologi ja psykoterapeutti. Ensimmäiseltä ammatiltaan hän on 
fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja. Hän kouluttaa ammattihenkilöitä psykofyysisen 
hengitysterapiamenetelmän käytössä sekä jännittäjäryhmän ohjaamisessa. 

Maila Seppä on koulutukseltaan liikuntaterapeutti. Hän on keskeinen vaikuttaja psykofyysisen 
psykoterapian leviämisessä ja vakiintumisessa Suomessa. Hänen ohjaaman hengityskoulun on käynyt yli 
700 yliopistollisen keskussairaalan potilasta.
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PSYKOFYYSINEN HENGITYSHARJOITUS 
Martinin ym. (2014) mukaan psykofyysisten hengitysharjoitusten keskeisenä sisältönä on 
lisätä tietoisuutta siitä, kuinka helposti reagoimme hengityksellä ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Hengitysharjoitusten avulla voi mm. harjoitella hellittämisen 
haasteellista taitoa. Kyse ei ole minkään “oikean” tekniikan oppimisesta vaan tavasta olla 
kehollisesti läsnä itselle vuorovaikutteisesti. Psykofyysiset hengitysharjoitukset tehdään 
tyypillisesti parin kanssa. 

Psykofyysisessä hengitysharjoituksessa: 

• Saa olla vain. Levätä ja antaa kaiken olla sellaisena, kuin on. 

• Anna hengityksen olla sellaisena, kuin on.  

• Havainnoi hengitystäsi, kehoasi, mieltäsi, tunteitasi. 

• Hengitys lähtee syvältä sisältä ja sen annetaan tapahtua luonnollisesti. 

• Ihmettele sitä mitä on. Se antaa yllättäen vapauden. Kaikki havainnot kelpaavat. 

• Sekä liiallinen voimankäyttö, että oman voiman pelko lisäävät kontrollia ja suistavat pois 
luonnollisesta tasapainosta. Oman voiman pelko liittyy omien tunteiden pelkoon. 

• Emotionaalisen kehon vaikeiden kokemusten äärellä hengitellessä voidaan luoda turvaa 
mm. laittamalla jalat tukevasti maahan tai tuomalla käsi tueksi alueelle, jossa 
tunnekokemus ilmenee. 

• Pari voi kiinnittää huomiota hengityksessä tapahtuviin muutoksiin. Hengittäjää voi auttaa 
tulemaan uteliaaksi kokemuksestaan esim. sanomalla: “huomasin, että hengityksesi 
muuttui ja tulin uteliaaksi mitä siinä tapahtui?” 

REVIIRIHARJOITUS: 
“Harjoituksessa pari lähestyy hitaasti paikallaan seisovaa, joka tutkii itseään, reviiriään ja “ei:n” 
sanomisen kykyään. Paikallaan pysyvä sanoo “STOP” tai “SEIS”, kun toinen tulee sopivalle 
etäisyydelle. Harjoituksessa on hyvä olla herkkänä mahdollisille kaksoisviesteille: toinen 
saattaa päästää lähelle vaikka haluaisi sanoa ei, muttei uskalla. Molemmat osapuolet tutkivat 
sitä, millaisia tunteita nousee, mitä hengitykselle tapahtuu ja mitä mahdollisia muistoja 
nousee mieleen.” 



Yhteenveto edellisestä ja 
johdanto seuraavaan osioon

Psykofyysistä hengitysterapiaa hyödyntävät monet psykoterapeutit ja muut 
terapiasuuntautuneet ammattilaiset. Omalla terapeutillani opintoja sisältyi jonkin verran jo 
psykofyysisen psykoterapian peruskoulutukseen, mutta useimmiten oppi haetaan 
jatkokoulutuksena. Terapeuttini tuki on ollut minulle arvokasta emotionaalisen kehoni äärellä. 
Erityisesti olen pitänyt terapeutin tuella tehdyistä hengitysharjoituksista, joiden avulla löydän 
aina uutta itsestäni. 

Martin ja Seppä korostavat kirjoissaan nenän kautta tapahtuvan rennon hengityksen 
merkitystä. Heidän lähestymistapansa vaikuttaa pohjautuvan itsesäätelyn vahvistamiseen. 
Oman kokemukseni mukaan psykofyysisessä hengitysterapiassa voi olla myös hedelmällistä 
rikkoa itsesäätelyä ja sen myötä hengityksen kontrollia. Yksi tehokas keino tähän on suun 
kautta tapahtuva voimallisempi hengitys. Suun kautta hengittäminen kutsuu usein esiin 
intensiteettiä ja on kaoottisempaa, kun taas nenän kautta hengittäminen auttaa keskittymään 
ja rauhoittumaan. 

Minulle kontrolli on niin keskeinen suojamekanismi, että kaipaan omissa hengityssessioissani 
tukea siitä irti päästämiseen. Kontrollista irti päästäminen on minulle helpointa silloin, kun 
hengitän tauotta suun kautta. Intensiivisempi hengittäminen kutsuu esiin kehollisempaa 
kokemista, kuten tärinää, potkimista tai kouristeluja.  

Suun kautta hengittämistä avataan tarkemmin myöhemmissä osioissa – erityisesti 
holotrooppisen hengitystyöskentelyn yhteydessä. Sitä ennen esitellään vielä yksi enemmän 
itsesäätelyn vahvistamiseen pohjautuva menetelmä, joka on omiaan traumatyöskentelyyn. 
Traumoja on pieniä ja suuria. Seuraava menetelmä soveltuu erityisesti isompien traumojen 
rauhoittamiseen. Sellaisten, jotka herättävät voimakkaita, hallitsemattomia fyysisiä, mentaalisia 
tai emotionaalisia reaktioita. 

Trauma varastoituu tavalla tai toisella kehoon, ellei sitä pureta. Trauman mentaalinen tai edes 
emotionaalinen työstäminen ei välttämättä riitä vapauttamaan kehoon varastoitunutta 
energiaa vaan siihen vaaditaan usein kehollista kokemista. Hengitys on omiaan tuomaan meitä 
kosketuksiin kehomme kanssa ja lisäämään kehotietoisuutta. Hengitys on loistava työkalu 
kehollisessa trauman purussa sillä se auttaa meitä kuulemaan kehomme viestejä. Seuraavissa 
kahdessa osiossa keskitytään traumaan. Ensin tutustutaan yleisemmin traumaan ja sen 
jälkeisessä osiossa avataan trauman purkua tarkemmin nimenomaan hengityksen avulla.
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MIKÄ? 
• Somatic Experiencing (SE) on keholähtöinen työskentelytapa trauman äärellä. Siinä keskitytään 

prosessoimaan traumaattisia muistoja, rauhoittamaan hermostoa ja vapauttamaan trauman 
aikaansaamaa shokkitilaa kehosta. 

• Peter Levine kehitti menetelmän tarkkailemalla villieläimiä. Hän havaitsi kuinka eläimet kykenevät 
palautumaan säännösteltyyn ja normaaliin olotilaan suhteellisen nopeasti uhkaavan tilanteen jälkeen. 

• Toisin kuin eläimet, ihmiset pystyvät ohittamaan mielellä traumaattisen kokemuksen kehollisen 
kokemisen. 

• Trauma ja shokki jäävät ikään kuin jumiin kehoon, kun kipeiden kokemusten kehollinen kokeminen 
ohitetaan.

Traumatyöskentely – 
Somatic Experiencing

Peter Levine (1997) on tehnyt uransa työskentelmällä trauman äärellä yli 50 vuoden ajan. Se on 
auttanut häntä ymmärtämään kärsimyksen merkitystä – sekä tarpeellisen, että tarpeettoman. 
Levinen mukaan trauma on väistämätön osa elämää, mutta ei välttämättä tarkoita elinkautista 
tuomiota. Trauma ei ole vain parannettavissa, vaan oikeanlaisella tuella ja ohjauksella se voi 
olla transformatiivinen kokemus. Sillä on potentiaalia olla merkittävä katalyytti psykologiseen, 
sosiaaliseen ja henkiseen kasvuun sekä evoluutioon. 

Perinteisesti traumaa on pidetty mielen ongelmana. Levinen mukaan modernissa 
lääketieteessä aliarvioidaan merkittävällä tavalla kehon ja mielen syvää yhteyttä trauman 
paranemisessa. Puhe- ja lääketerapia voivat olla käyttökelpoisia trauman hoidossa, mutta 
trauma ei tule koskaan täysin paranemaan ilman, että hoidossa huomioidaan myös kehon 
merkittävää roolia. Sitä varten meidän tulee ymmärtää miten trauma vaikuttaa kehoon. 

Tiedämme, kuinka trauma vaikuttaa merkittävällä tavalla mieleen. Esim. auto-onnettomuuden 
kohdatessamme pystymme sulkemaan pois emotionaalisen reaktion ja jopa muistot siitä, mitä 
on tapahtunut. Nämä dissosiaation ja kieltämisen mekanismit auttavat meitä toimimaan 
rationaalisesti kriittisillä hetkillä. Samoin kuin mieli, myös keho reagoi merkittävällä tavalla 
traumassa. Se jännittyy valmiustilaan tai jäätyy ja romahtaa avuttomana kauhusta. Kun mielen 
suojaava vaikutus palaa normaaliksi, tulisi myös kehollisen reaktion hakeutua takaisin kohti 
normaalia. Kun palautumisprosessi kohti normaalia häiriintyy, trauman vaikutukset muuttuvat 
pysyviksi ja henkilö traumatisoituu.
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Levinen mukaan oudot oireet, joille ei löydy selitystä, voivat kieliä traumaattisesta reaktiosta 
tapahtumaan, jota emme edes välttämättä muista. Levine kertoi, kuinka eräs liikemies pohti 
tyttärestään seuraavaa: “Jälkikäteen mietittynä tyttäreni oireilun taustalla on täytynyt olla 
trauma, kun hänellä oli öisiä kauhukohtauksia. Psykologi sanoi niiden olevan “vain painajaisia”. 
Tiesin etteivät ne olleet vain painajaisia.” Hän oli oikeassa. Hänen tyttärensä oli syvästi 
pelästynyt rutiinitoimenpidettä ensiavussa ja oli huutanut sekä itkenyt unissaan keho 
jäykistyneenä viikkojen ajan. Eivätkä tytön huolestuneet vanhemmat kyenneet herättämään 
tyttöä kauhukohtauksista. On erittäin todennäköistä, että tyttö koki sairaalakäynnin 
traumaattisena.  

Kaikki selittämättömät tapahtumat eivät ole oireilua traumasta, mutta monet ovat. Traumaa voi 
olla vaikea määritellä, mutta yksi merkki, joka voi kieliä traumasta on järjen tuolla puolen oleva 
oireilu. Usein traumatisoituneet ihmiset eivät kykene pääsemään yli kokemuksestaan 
syntyneestä ahdistuneisuudesta. He pysyvät häkeltyneinä, tapahtumasta lannistuneina ja 
kauhistuneina. Käytännössä katsoen vankeina pelolleen he eivät pysty palaamaan normaaliin 
toimintaansa.  

Levinen mukaan trauman juuret ovat säilössä vaistonvaraisessa fysiologiassamme. Trauman 
paraneminen taas on luonnollinen prosessi, johon voimme päästä käsiksi kehon sisäisen 
viisauden kautta. Trauman purku ei vaadi vuosien terapiaa tai toistuvaa traumaattisiin 
muistoihin palaamista. Levinen mukaan trauman jälkeinen oirehdinta on kesken jääneitä 
fysiologisia vasteita, jotka ovat pelon jähmettämiä. Nämä keskeneräiset fysiologiset vasteet 
oirehtivat niin kauan, kunnes ne tulevat päätökseensä. Trauman myötä jähmettyneeksi jäänyt 
energia voidaan vapauttaa, kun pääsemme kokemaan jähmettymistä seuraavat taistele tai 
pakene reaktiot.  

Lintu joka törmää ikkunaan kovalla voimalla pyörtyy (jäätyminen). Herättyään lintu tärisee 
(taistele tai pakene) törmäyksen aiheuttaman energian vapaaksi ennen kuin jatkaa matkaansa. 
Toisin kuin eläimet, ihmiset jäävät usein jumiin trauman jäätymisvaiheeseen. Ahdistus ja 
epätoivo voivat avautua uteliaaksi tutkimusmatkaksi kehoomme, kun annamme itsemme 
kokea traumaattisesta oireilusta juontuvat keholliset kokemukset, kuten tärinän turvallisessa 
ympäristössä. Kun kehosi puhuu, kuuntele! 

Trauman purkuun liittyen meidän tulee ymmärtää, ettei menneiden muuttaminen ole 
mahdollista tai edes tarpeellista. Vanhan trauman oireet ovat esimerkkejä jähmettyneestä 
energiasta ja keskeneräisistä oppiläksyistä. Menneillä ei ole väliä, kun opimme olemaan läsnä 
tässä hetkessä. Meidän tulee vain parantaa nykyiset oireet ja jatkaa eteenpäin.
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HENGITYSHARJOITE: SUMUTORVIHENGITYS 
Peter Levinen hengitysharjoituksessa opetellaan tukemaan kehon rauhoittavaa 
itsesäätelymekanismia. Se on erityisen tarpeellista niille trauman jälkeisestä oireilusta 
kärsiville, joiden on hankala rentoutua ja rauhoittua. Trauman myötä keho jää jumiin 
noidankehään 

Harjoituksen voi tehdä esimerkiksi aina, kun kokee voimakkaita tunteita. Harjoitusta tehdessä 
on hyvä sallia itsensä kokea kaikkia tunteita ja tuntemuksia. 

1. Salli itsesi ottaa helppo sisäänhengitys, joka täyttää ensin vatsaa ja sitten rintakehää. 

2. Uloshengittäessäsi toista laivan sumutorven ääntä ‘wuuuu’ (englanniksi vooooo) ja pyri 
ohjaamaan äänen värinä vatsan alueen sisäelimiisi. 

3. Toista harjoitusta, kunnes kehosi tuntuu rauhallisemmalta. Pyri ottamaan rentoja, täysiä 
hengityksiä sisään ja ulos. Huomioi millaisia tunteita ja tuntemuksia kehossasi herää 
harjoituksen aikana ja jälkeen. Jatkamalla syvästi värähtelevää hengitystä annat hiljalleen 
kehollesi mahdollisuuden päästää irti jäätymisreaktiosta ja epämiellyttävistä 
kokemuksista. 

Harjoitteesta löytyy Peter Levinen ohjaama video englanniksi (Voo breathing exercise): 

https://youtu.be/n1bPdbBF1Ck

KUKA? 
Peter Levine on psykologi, tutkija ja Somatic Experiencing menetelmän kehittäjä. Hän on kirjoittanut 
useita kirjoja ja julkaisuja trauman hoitoon liittyen. Hänen kuuluisin kirjansa Kun tiikeri herää on julkaistu 
yli 29 kielellä mukaan lukien suomeksi. Hänen menetelmäänsä on opetettu yli 30000 terapeutille yli 42 
maassa.

https://youtu.be/n1bPdbBF1Ck


Yhteenveto edellisestä ja 
johdanto seuraavaan osioon

Edellä kävimme läpi traumaa ja sen purkua Peter Levinen oppien mukaan. Hänen kehittämänsä 
Somatic Experiencing on paljon muutakin, kuin hengitysharjoituksia. Siinä asiakasta autetaan 
kokemaan kehollisesti trauman vaikutukset kehossa. Hengitys on oivallinen apuväline trauman 
avautumiseen, mutta se ei ole pääroolissa Somatic Experiencing menetelmässä. Ymmärrys 
trauman kehoon jähmettämästä energiasta on kuitenkin hyödyllistä seuraavaa osiota varten. 

Keho tietää tarkalleen, kuinka traumaa tulee purkaa. Kunhan vain osaamme kuunnella sen 
sisäistä viisautta. Usein tämä edellyttää minulla sitä, että kytken mieleni ikään kuin pois päältä. 
Se auttaa kuulemaan ja seuraamaan sitä, miten kehoni haluaisi liikkua. Kysynkin usein itseltäni: 
jos kehoni (ei mieli) saisi päättää, niin miten se haluaisi liikuttaa minua juuri nyt? Kun kehoni on 
ohjaksissa, niin se ei useinkaan vie minua siihen suuntaan, johon mieleni haluaisi mennä. 

Aiemmissa osioissa olemme käyneet läpi, kuinka emotionaalisen kehon kanssa työskennellessä 
on tärkeää oppia pysymään stabiilisti paikalla kokemusten äärellä. Tietoisen jatkuvan 
hengityksen harjoituksessa pyritään olemaan toimimatta minkään impulssin mukaisesti. 
Minulle tämä on auttanut tekemään näkyväksi egoni jatkuvaa toimintaa. Se on näyttänyt, että 
minulla on todellinen apinamieli. Sen impulsseista on ollut hedelmällistä opetella irtautumaan.  

Kun en toimi jatkuvasti egoni impulssien ohjaamana, kuulen kehoni viestejä täsmällisemmin. 
Seuraavien osioiden harjoituksissa kehotetaankin enemmän keholliseen ilmaisuun. Ne ovat 
erilaisia harjoituksia, eikä niitä tule sekoittaa esim. ensimmäisenä läpikäymäämme tietoisen 
hengityksen harjoitukseen. Minulle on ollut hyödyllistä opetella erottamaan milloin jokin 
impulssi tulee mielestäni käsin ja milloin taas kehosta. Kun mieleni rauhoittuu, voin kuulla ja 
seurata sitä, mitä kehoni haluaa. Olen kokenut keholliseen ilmaisuun kannustavat harjoitukset 
hyväksi tavaksi työstää emotionaalista kehoani. Niiden avulla pääsen helpommin kosketuksiin 
alaspainettujen kokemusteni kanssa. 

Levine on yksi arvostetuimmista asiantuntijoista trauman kanssa työskentelyyn. Hänen 
Somatic Experiencing menetelmässään trauman purkuun käytetään laajaa valikoimaa erilaisia 
työkaluja. Sen sijaan seuraavassa osiossa esiteltävä holotrooppinen hengitysterapia on 
nimenomaan hengitykseen perustuva menetelmä, joka on tehokas täsmäase trauman 
purkuun. Siinä hengitystä ei käytetä niinkään itsesäätelyn vahvistamiseen vaan päinvastoin 
siitä irtipäästämiseen. Holotrooppinen hengitysterapia on menetelmä, jossa pyritään 
päästämään irti itsesäätelystä, kontrollista, defensseistä ja jopa itsestä. 
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MIKÄ? 
• Holotrooppisessa hengitysterapiassa työskennellään muun muassa tehostetun hengityksen ja 

hengittäjän tilanteeseen sopivan musiikin avulla kohti holotrooppisia tajunnantiloja. 

• Holotrooppisessa hengitystyöskentelyssä on hengittäjän lisäksi mukana aina avustaja ja session 
fasilitoija. Sessioita voidaan järjestää yksityisesti tai ryhmissä. 

• Sessiolla ei ole ennaltamääriteltyä kestoa, mutta ne kestävät useita tunteja. 

• Holotrooppinen hengitysterapia syntyi Kaliforniassa 1976. Nykyään sillä on yli tuhat koulutettua 
fasilitoijaa ympäri maailman mukaan lukien Suomessa.

Holotrooppinen 
hengitystyöskentely

Psykiatri ja psykoterapeutti Stanislav Grofin (2010) mukaan 1960-70-luvuilla psykoterapia otti 
uusia suuntia perinteisestä puheeseen nojaavasta terapiasta kohti suorempaa tunteiden 
ilmaisua. Syntyi uusia terapiasuuntauksia, kuten hahmoterapia ja bioenergeettinen terapia, 
jotka pohjautuvat Freudin aikalaisen WIlhelm Reichin (1897-1957) keholähtöisemmän terapian 
ajatuksiin. Grof teki pitkään tutkimusta LSD:n terapeuttisesta käytöstä. Kun 1970-luvulla LSD;n 
käyttö kiellettiin laajasti, tuli hänen keksiä uusi työskentelymenetelmä ilman tajuntaa 
laajentavia substansseja. Holotrooppinen hengitysterapia syntyi Kaliforniassa 1976. 

Grofin mukaan esimerkiksi psykogeenistä eli selittämättömästä astmaoireilusta kärsivä voi 
löytää hengityssessioiden myötä oireidensa taustalta traumaattisen menneisyyden 
kokemuksen. Sellainen voisi olla esimerkiksi läheltäpiti hukkumistilanne seitsemänvuotiaana, 
muistot isoveljen toistuvista kuristamisista kolmen ja neljän ikävuoden välillä tai muisto 
hankalasta hinkuyskästä kaksivuotiaana. Sessioissa voi nousta esiin myös muisto napanuorasta 
kaulan ympärillä syntymän yhteydessä tai kokemus hirtetyksi tai kuristetuksi tulemisesta 
edellisessä elämässä. 

Tällaisiin muistoihin voidaan päästä käsiksi tietoisuuden holotrooppisten tilojen kautta 
esimerkiksi nopeamman hengityksen, mielikuvia herättävän musiikin ja jännityksiä 
vapauttavan kehotyöskentelyn avulla. Näitä työkaluja käytetään myös holotrooppisessa 
hengitystyöskentelyssä. Grof viittaa sanalla holotrooppinen siihen, että koemme normaalissa 
tietoisuuden tilassamme vain murto-osan siitä, kuka olemme sen sijaan, että kokisimme 
olemisemme koko laajuutta. Holotrooppisten hengitystyöskentelyn avulla voimme saada 
kosketuksen muistoihin, jotka ovat alaspainettuja, kohdun aikaisia tai transpersonaalisia eli 
henkilökohtaisen psyyken tuolla puolen olevia.
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Monet muinaiset kulttuurit ovat arvostaneet laajennettuja tietoisuuden tiloja. Eri kulttuureilla 
on niihin pääsemiseksi erilaisia menetelmiä. Grofin mukaan nykymaailmassa hengityksestä 
puhuttaessa on unohdettu tämä pyhä ominaisuus tietoisuuden laajentamiseen. Lisäksi 
hengityksestä on kuorittu pois sen yhteys psyykeen ja henkeen/sieluun keskittymällä puhtaasti 
sen fysiologiseen merkitykseen.  

Groffin mukaan holotrooppiseen tilaan päästäkseen riittää hengittää normaalia nopeammin ja 
tehokkaammin samalla keskittyen täysin sisäiseen prosessiinsa. Sessioissa kannustetaan 
luottamaan kehon sisäiseen viisauteen pyrkien kuulemaan sen vihjeitä. Sessio kannustetaan 
aloittamaan nopealla ja syvällä yhtenäisellä hengityksellä ilman taukoja. Prosessin 
käynnistyttyä hengittäjät löytävät oman rytminsä ja tapansa hengittää. 

Psykologisilla defensseillä ja hengityksen rajoittamisella on yhteys. Tarkoituksenmukainen 
hengityksen tehostaminen tyypillisesti löysää näitä defenssejä ja johtaa tiedostamattomien 
sekä tietoisuuden tuolla puolen olevien materiaalien vapautumiseen. Menetelmän tehokkuutta 
voi olla vaikea uskoa ilman omakohtaista kokemusta. Holotrooppisessa hengitystyöskentelyssä 
prosessia tehostetaan tilanteeseen sopivalla musiikilla, kuten shamaanirummutuksella tai 
vieraskielisen shamaanin veisauksella, joka resonoi kehon läpi. Hengityssessio pyritään 
luomaan mahdollisimman otolliseksi keholliseen ja emotionaaliseen kokemiseen. Siitä pyritään 
sulkemaan pois järjen toimintaa, kuten musiikin säveltäjän arvaamista tai laulun sanoihin 
keskittymistä. 

Kiihdytetty hengitys voi johtaa hyperventilaatiotilaan, jota tyypillisesti kuvataan raajojen 
puutumisella ja pistelyllä. Tyypillisesti tilaa ei pidetä haluttuna, mutta holotrooppisessa 
hengityksessä siihen kannustetaan. Pitkitettynä kiihdytetty hengitys johtaa monesti 
vuorottaiseen kehon rentoutumiseen ja jännittymiseen eri puolilla. Lihasjännitysten ja niihin 
liittyvien emootioiden määrä vähenee hengityskertojen lisääntyessä. Se mitä prosessissa 
tapahtuu on, että jumiutuneet, traumaattiset fyysiset ja emotionaaliset energiat vapautuvat 
prosessoitaviksi. Tämä mahdollistaa tietoisuudesta alaspainettujen muistojen nousemisen 
pintaan integroitavaksi.  

Kiihdytetyn hengityksen aikaansaamat fyysiset oireet eri puolilla kehoa eivät ole yksinkertaisia 
reaktioita hyperventilaatioon. Niillä on monimutkainen psykologinen rakenne ja 
yksityiskohtainen merkitys kokijalleen. Ne voivat olla korostuneita jännityksiä tai kipuja 
jokapäiväisestä elämästämme liittyen esimerkiksi kroonisiin ongelmiin, stressiin, 
unenpuutteeseen, sairauteen tai päihteisiin. Toisinaan ne voivat liittyä vanhojen oireiden 
uudelleenaktivoitumiseen esimerkiksi vauva-ajalta, lapsuudesta tai muusta ajanjaksosta 
elämässämme. Esiin nousevia fyysisiä ja emotionaalisia oireita voidaan vapauttaa kehoa 
kuulemalla esimerkiksi itkemällä, huutamalla, tärisemällä, nykimällä, yskimällä, oksentamalla 
tai antamalla kehon jännittyä voimakkaasti. Kehollisen ilmaisun täydellinen salliminen johtaa 
useimmiten syvään rentouden tilaan.
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HENGITYSHARJOITUS: TIETOISUUTTA LAAJENTAVA HENGITYS 
Stanislav Grofin kehittämässä holotrooppisessa hengitysterapiassa pyritään saamaan aikaan 
muuntuneita tietoisuuden tiloja. Perustavanlaatuisia muutoksia tietoisuuden tilassa voidaan 
saada aikaan molemmissa ääripäissä: hyperventilaatiolla ja pitkillä hengityksen pidätyksillä 
sekä näiden yhdistelmillä. 

Groffin mukaan holotrooppiseen tilaan päästäkseen riittää hengittää normaalia nopeammin 
ja tehokkaammin samalla keskittyen täysin sisäiseen prosessiinsa.  

• Varmista itsellesi mukava makuuasento turvallisessa ympäristössä ja pehmeällä alustalla. 
Myös tyynyjä on hyvä varata lähelle. Voit halutessasi aloittaa rentoutusharjoituksella. 

• Aloita hengittämällä nopeammin ja syvemmin ilman taukoja kutsuen intensiteettiä. 
Myöhemmin voit antaa kehon ohjata hengitystä 

• Suun kautta hengittäminen tehostaa hengitystä ja voi auttaa defensseistä ja kontrollista irti 
päästämisessä. 

• Vältä älyllistä toimintaa. Luovu kontrollista ja päästä irti. 
• Pysy läsnä hengitykselle ja kaikille (kehollisille) kokemuksille. 
• Keskitä hengitys energeettisesti latautuneisiin ongelmakohtiin. 
• Salli emotionaalinen ja kehollinen ilmaisu filtteröimättä äänen, liikkeen ym. kautta. 
• Mikäli tuntuu siltä, että jäät ongelmakohtaan jumiin, pyri kutsumaan alitajunnasta 

tilanteeseen sopiva spontaani kehollinen tai äänellinen ilmaisumuoto. Se voi olla mitä vain 
esim. vauva- tai eläinpuhetta ja liikkeitä. 

• Älä lopeta harjoitusta kesken intensiivisen kokemuksen vaan anna sille aikaa asettua. 

Huom! Holotrooppinen hengitysterapia tapahtuu ohjatusti terapeuttisessa ja 
vuorovaikutteisessa ympäristössä. Mikäli teet hengitysharjoitusta itseksesi, varmista fyysinen 
turvallisuutesi mm. pehmeällä alustalla ja tyynyillä, ettet satuta itseäsi.

KUKA? 
Stanislav Grof syntyi 1931 Tšekkoslovakiassa ja muutti USA:han 1967. Psykiatrina hän teki kattavaa 
tutkimusta LSD:n käytöstä terapeuttisessa ympäristössä. Kun 1970-luvulla LSD;n käyttö kiellettiin laajasti, 
tuli hänen keksiä uusi työskentelymenetelmä ilman tajuntaa laajentavia substansseja. Terapeuttiseen 
työhönsä hän on saanut vaikutteita erityisesti Freudin aikalaiselta Wilhelm Reichilta. Reich oli alunperin 
Freudin suojatti, mutta kehitti sittemmin oman terapian tyylisuuntauksensa, missä keskityttiin pelkän 
mielen parissa työskentelyn lisäksi yhtäläisesti keholliseen ilmaisuun.



Yhteenveto edellisestä ja 
johdanto seuraavaan osioon

Suomessa voi osallistua holotrooppisen hengitystyöskentelyn yksityistunneille ja retriitteihin. 
En ole itse ehtinyt vielä testaamaan kumpaakaan tätä kirjoittaessani. Silti holotrooppiseen 
hengitystyöskentelyyn tutustuminen on muuttanut omaa suhtautumistani hengitykseen jo 
monella tapaa. Minulle se, ettei hyperventilaatiokokemukset ole välttämättä haitallisia vaan 
itseen tutustumisen tiellä hedelmällisiä oviaukkoja, on uusi ja mullistava ajatus.  

Aiemmin mainitsin, kuinka kontrolli on minulle keskeinen defenssimekanismi. Voin päästä sen 
läpi intensiivisemmällä hengityksellä. Kontrolli pitää minulle vaikeampia tunteita, kuten vihaa ja 
häpeää pinnan alla. Turvallisen ympäristön ja intensiivisen hengityksen avulla voin toisinaan 
päästää sisäisistä estoistani irti. Olen hyvin kehollinen kokija ja kehoni elää harjoituksissa 
intensiivisesti. Edellytyksenä tähän on, että kuulen kehoni viestejä ja annan niille tilaa 
sensuroimatta. Kuulen siis miten kehoni haluaa minua liikuttaa. Harjoituksen kuluessa se on 
ajan myötä johtanut esimerkiksi itkupotkuraivareihin tai sanan EI (tai KYLLÄ) huutamiseen. 
Terapeutin tuki on ollut näissä tilanteissa arvokasta. 

Edellä olemme oppineet, että reagoimme usein vaikeiden tunteiden ja tilanteiden edessä 
hengitystä rajoittaen. Olemme myös oppineet, kuinka kontrolli, alaspainaminen ja erilaiset 
defenssit vaikuttavat hengitykseen lamaannuttavasti. Pitämällä hengitystäni pienenä 
vaimennan sisäistä kokemustani kipeiden asioiden, kuten hankalien tunteiden äärellä. 
Pienentämällä hengitystä pysyn helposti päässäni ja yhteys vaistoihin sekä irti päästämiseen 
heikkenee. Emotionaalinen kehoni ohjaa toimintaani ikään kuin pinnan alta ilman, että olen 
siitä tietoinen. Yksi osa-alue elämässäni, jossa kaikkea edellä mainittua tapahtuu usein on 
seksi.  

Seksi kutsuu meitä lähemmäksi itseämme ja siten myös lähemmäksi hankalia tunteita, kuten 
pelkoa ja häpeää. Minulle tuntuu siltä, kuin olisin seksin aikana samaan aikaan hyvin tietoinen 
monista tuntemuksistani ja samalla tunnistan tietoisuutta olevan paikalla hyvin vähän. Minulla 
seksi menee helposti suorittamiseksi. Silloin kontrolli on jatkuvasti läsnä. Kenties jollain toisella 
vastaava hallitseva defenssi on vaimentaminen. Joka tapauksessa emotionaalinen kehoni on 
hyvin aktiivinen seksin aikana ja vaatii suurta ponnistelua pysytellä läsnä. 

Seksi voimistaa kaikkea kokemaani – sekä kehollisia kokemuksia, kuten mielihyvää ja nautintoa, 
että tunnekokemuksia, kuten rakkautta, pelkoa ja häpeää. Minulle seksi onkin hyvä 
tietoisuusharjoite oman keho- ja tunneyhteyteni vahvistamiseen. Tietoinen hengitykseen 
keskittyminen on erinomainen työkalu siihen, että pysyn kehoni ja tunteideni äärellä myös 
hankalien kokemusten aikana.
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MIKÄ? 
• Tässä osiossa tutustutaan hengitykseen seksuaalisuudessa David Deidan kirjan Rakastelun mestariksi 

– Taivaallisen seksin käsikirja avulla. 

• Seksi voimistaa viritinvahvistimen tai megafonin tavoin kehollisia tuntemuksia ja tunteita. 

• Syvä, täysi, rento ja vapaa hengitys sekä energian kierrättäminen ovat avaimia sielukkaaseen seksiin. 

• Vastaanottamisen ja antautumisen harjoittaminen voi täyttää sinut rakkauden energialla.

Seksuaalisuus ja hengitys

David Deida (2005) nostaa esiin hengityksen kaksi merkittävää seksuaalista tehtävää: energian 
vastaanottaminen ja vapauttaminen. Sisäänhengittäessä vedät ilmaa sisääsi ja avaudut. 
Uloshengityksellä päästät irti ja vapautat energiaa. 

Sisäänhengitys kuljettaa energiaa alas sukuelimiin. Deidan mukaan heikko sisäänhengitys 
johtaa heikosti kiihottuviin sukuelimiin. Erektiovaikeudet miehillä ja kuiva emätin naisilla kielii 
usein haasteista sisäänhengityksen kanssa. Tällaisille henkilöille vastaanottaminen voi olla 
vaikeaa eikä heidän vatsansa ole avoin ja elävä tai laajene hengityksen mukana. Syvän 
sisäänhengityksen tulisi olla niin laaja, että tunnet painetta sukuelinten alueella. Rakastellessasi 
voit tuntea, kuinka ravitset sukuelimiäsi ja vatsaa jokaisella sisäänhengityksellä. 

Uloshengitys vapauttaa energiaa ja on antautumisen muoto. Heikko uloshengitys johtaa 
heikkoon kykyyn kierrättää energiaa. Ylienergisyys ja taipumus saada pinnallisia orgasmeja 
voivat kieliä huonosta uloshengityksestä. Huonot uloshengittäjät ovat innokkaita täyttymään 
energialla, mutta huonoja päästämään irti, kierrättämään tai vapauttamaan energiaa 
uloshengityksellä. 

Sen sijaan he etsivät usein muita keinoja energian purkamiseen. Huonoilla uloshengittäjillä on 
taipumusta suuttua helposti, ahmia ruokaa ja tulla riippuvaiseksi orgasmikeskeisestä seksistä. 
He eivät vapauta tunteitaan seksissä ja ovat siten helposti kyvyttömiä vastaanottamaan ja 
antamaan rakkautta syvästi. Uloshengityksen harjoittaminen voi olla paikallaan mikäli sinulla 
on vaikeuksia antautua tunteillesi tai pidätellä siemensyöksyä rakastellessasi.
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KUKA? 
David Deidaa pidetään yhtenä aikamme oivaltavimpana ja provokatiivisena henkisenä opettajana. 
Hänen kirjojaan on julkaistu yli 25 kielellä mukaan lukien suomeksi. Hän on kenties parhaiten tunnettu 
opetuksistaan ja kirjoistaan, joissa henkisyys ja seksuaalisuus yhdistetään käytännönläheiseksi ja eläväksi 
kasvun poluksi.

Kulkiessasi kohti sielukasta seksiä, rentouta kehosi ja hengityksesi liikkumaan, kuin aallot 
valtameressä: levollisesti, laajasti ja voimakkaasti. Anna sukuelintesi ja vatsasi täyttyä 
energialla, jolloin kaikki liikkeesi kohoavat energian täyttämästä alavatsatsastasi. Anna 
sydämesi avautua kehosi kautta, jolloin rakkauden voima luo jokaisen liikkeesi. Selkärankasi ja 
työntösi aaltoilevat hengityksen rytmissä.  

Rakasteleminen on kuin aaltojen leikittelyä pinnalla. Sen todellinen lähde on syvällä 
valtameren virtauksissa eli tietoisuudessa. Rakkaus ei pysy pinnalla, jollei tietoisuutesi täytä 
kehoasi. Jännityksen kiristämä keho ei voi avautua rakkaudeksi. Se avautuu pikemminkin 
tuntemaan solmut selvemmin. Pelko voi muodostua solmuksi kehoosi esimerkiksi, jos pelkäät 
vihaa. Seksuaalienergia korostaa solmusi muotoa voimistuessaan. Keho jännittyy, 
hengityksestä tulee pinnallista ja rakkauden virtaus heikkenee.  

Jotta rakkaus pääsee virtaamaan kaikkien osiemme kautta, tulee meidän kyetä pitämään keho 
sekä hengitys rentoina ja täytenä. Jännitys heikentää seksin voimistamaa energiaa ja tietoista 
läsnäoloa. Rakkaus pääsee avautumaan sitä täydemmin, mitä täydellisemmin hengitys kiertää 
läpi kehon. Rento keho ei tarkoita velttoutta vaan sulavaa, elastista ja voimakasta – sellaista 
kuin balettitanssija. Pyri rentouttamaan kehoasi erityisesti, kun rakastelu kehittää energiaa. Jos 
huomaat purevasi hampaita, otsasi rypistyvän tai vatsasi kovettuvan, palauta ne pehmeiksi ja 
avoimiksi. Anna energian ja voiman liikkua kauttasi jäykistämättä kehoasi. Pidä kehosi elävänä 
ja pehmeänä. 

Vastaanottamisen ja antautumisen harjoittaminen voi täyttää sinut sellaisella rakkauden 
energialla, että nautinnosta tulee lähes sietämätöntä. Harjoitellessasi antautumista ja 
täyttymistä rakastellessasi, vahvistat kykyäsi toimia samoin muulloinkin. Hengitys muistuttaa 
sinua täyttämään kehosi energialla ja rakkaudella sekä antamaan pidättelemättä syvimmät 
lahjasi täyttyäksesi taas uudelleen
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HENGITYSHARJOITUS: SEKSUAALIENERGIAN KIERRÄTTÄMINEN 
• Korosta uloshengitystä, jos haluat vähentää sukuelinten kiihotusta. Anna itsesi ja 

rakkautesi täydellisesti.   
• Korosta sisäänhengitystä, jos haluat lisätä sukuelinten kiihotusta. Avaudu 

vastaanottamaan elämää, rakkautta ja energiaa. 

Useimmat meistä eivät kestä enempää, jos sukuelimiä kiihottamalla aikaansaatu energia 
kasvaa yli tietyn pisteen vaan purkavat energian orgasmissa. Tällaisen kehittymättömän 
seksin aikana seksuaalienergia tuntuu kulkevan alaspäin ja ulos kehosta. Opettelemalla 
sulattamaan sisäiset esteet, pysyttelemään korkeilla nautinnon tasoilla ja kierrättämään 
seksuaalienergiaa voi tyhjentämisen sijaan saada koko kehon käsittävän energiavarastot 
täyttävän orgasmin.  

Ensimmäinen askel tähän on antaa seksuaalienergian kiertää vapaasti. Energian pääkanava 
kulkee ylös kehon takakautta ja alas etukautta. Rakastellessa energia liikkuu sukuelimistä 
taaksepäin ylös selkärankaa pitkin, täyttää pään ja kulkee kehon etupuolta alas kielen, 
kurkun, sydämen, solar plexuksen ja vatsan läpi takaisin sukuelinten alueelle täydentäen 
kierroksen. Voit oppia kokemaan syvempiä sukuelinorgasmeja, selkärankaorgasmeja, aivo-
orgasmeja, sydänorgasmeja ja koko kehon orgasmeja. Seksin tai itsetyydytyksen aikana: 

• Harjoittele pitämään hengityksesi syvänä. 
• Opettele rentouttamaan kehosi mahdollisimman hyvin. Jännitys vähentää energian 

virtausta. 
• Sen sijaan, että antaisit orgasmin lähentyessä energian purkautua alas ja ulos, harjoittele 

kääntämään suuntaus sukuelimistä taaksepäin ja selkärankaa pitkin ylös.  
• Hengitä ulos kohottaessasi energiaa sukuelimistä takakautta selkärankaa pitkin kohti 

päätä. 
• Voit tehostaa energian ylösvirtausta supistamalla lantionpohjaa ylöspäin. 

• Hengitä sisään vetäen energiaa pään alueelta etukautta alas vatsaasi ja sukuelimiisi. 
• Pidä kielen kärki kevyesti kiinni kitalaessa hengittäessäsi. Kielesi on kuin silta, joka 

yhdistää energiakanavat. 
• Voit antaa työntösi ja selkärankasi liikkua hengityksesi rytmissä. 

Rakastellessasi anna uloshengitysten olla kokonaisia, pitkiä ja hitaita. Päästä irti kaikesta 
ilmasta kuin olisit vapautumassa täydelliseen nautintoon. Hellitä kaikista estoistasi 
tunteaksesi, kuinka antaudut tälle hetkelle, rakkaudelle ja kumppanillesi. Anna rakkauden ja 
energian lahjoja kumppanillesi ja luovu itsestäsi yhä täydemmin. Antaudu rakkaudelle 
päästäen irti jännityksistä vatsassa ja sukuelimissä. 

Syvä sisäänhengityksesi täyttää kehon jokaisen sentin energialla. Hengitä sisään niin 
täydesti, että tunnet hengityksen alavatsassa ja sukuelimissä asti ikään kuin akkuja ladaten.



Yhteenveto edellisestä ja 
johdanto seuraavaan osioon

Seksin aikana käy siis helposti niin, että keho jännittyy, sisään- ja/tai uloshengitys pienenee ja 
energian virtaus heikkenee sekä kasaantuu tiettyihin kehon osiin. Seksin aikana onkin hyvä olla 
hereillä seuraavista: 
• Mikäli keho tai jokin kehonosa jännittyy, voit kohdentaa hengitystäsi jännitystä kohden. 
• Mikäli sisään- tai uloshengitys pienenee eikä pääse virtaamaan täytenä, pyri hengittämään 

täydemmin. 
• Mikäli keho ei tunnu virtaavalta, paina kieli kevyesti kitalakea vasten ja tarkkaile missä tunnet 

energian virtaavan. Aloita tuntemalla virtaus sukuelimistäsi taaksepäin uloshengityksellä ja 
kielestä etukautta alaspäin sisäänhengityksellä. Aluksi voi olla vaikea tuntea koko kierrosta ja 
riitääkin tuntea esim. energian laskevan pään alueelta sydämeen tai nousevan sukuelimistä 
alaselkään. 

Huomioi edellämainitut seikat erityisesti silloin, kun koet mitä tahansa vaikeaa tai orgasmin 
lähenevän. Voit myös tehostaa virtaavuutta tuottamalla ääntä. Äänen tuottaminen voi auttaa 
vapautumaan defensseistä ja estoista. 

Ainakin minulla on usein ihan riittävästi haasteita jo kahden ensimmäisen kohdan kanssa. 
Energian vapaa kierto on jo hyvin edistynyt harjoite enkä ota siitä suuria paineita. Olen 
huomannut itselläni tavan sulkea yhteys sydämeeni, joten pidän minulle tärkeänä 
harjoituksena kohdentaa hengitystäni ja energian virtausta sinne. Olen lukenut monia kirjoja, 
joissa opetetaan seksuaalienergian kierrätystä, mutta olen pitänyt harjoituksia aina vaikeina. 
Minulle lempeä hengitykseen ja rentouteen keskittyminen tuntuvat antoisammilta ja 
inhimillisemmiltä lähestymistavoilta aloittelijalle. Kun emotionaalinen kehoni on aktiivisena, ei 
energia tunnu pääsevän kiertämään. 

Useimmilla meistä on voimakas sisäänrakennettu vaistonvarainen tarve seksuaalisuuteen ja se 
mielletään perustarpeeksi. Luonnollisen tarpeen lisäksi seksiin liittyy usein myös addiktiota. 
Michael Brownin (2010) mukaan kaikissa addiktioissa on kyse yrityksestä joko kontrolloida tai 
vaimentaa epämukavuutta emotionaalisessa kehossa. Meillä kaikilla esiintyy näitä molempia, 
mutta usein jompi kumpi, kontrolli tai vaimentaminen on pääasiallinen 
selviytymisstrategiamme. Sekä seksi, että tietoinen hengittäminen voivat tehdä näkyväksi 
näitä strategioita. Tarkkaile kumpi on sinulla voimakkaampi ja havainnoi miten kehosi ja 
hengityksesi reagoivat, kun pyrit kontrolloimaan tai vaimentamaan epämukavuutta? 

Viimeisessä asiantuntijan osiossa käydään vielä läpi Oxygen Advantage menetelmää. Vaikkei 
se olekaan varsinaisesti terapeuttinen hengitysmenetelmä eikä siinä työstetä emotionaalista 
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kehoa, antaa se hyvää perspektiiviä siihen, millaisia ongelmia huonosti toimiva hengitys voi 
aiheuttaa.  

Seksusaalisuuden lisäksi uni on iso osa meidän kaikkien elämää. Unen aikana ei ole tarvetta 
hengittää tietoisesti, mutta rauhallisen unen varmistamiseksi on hyvä varmistaa, ettemme 
ylihengitä kroonisesti nukkuessamme. Seuraavassa osiossa käydään läpi, kuinka 
ylihengityksen sijaan voit varmistaa hengittäväsi nenän kautta nukkuessasi. 

Vaikkei hengitykseen ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, niin huonosti toimiva hengitys aiheuttaa 
ongelmia, kuten stressiä, väsymystä tai ylivireyttä. Edellä olemme käyneet läpi useita 
hengitysharjoituksia. On hyvä ymmärtää, että ne ovat vain harjoituksia ja kaikki harjoitukset on 
tarkoitus päättää. Tässä työssä läpikäydyt harjoitukset eivät pyri antamaan kuvaa hyvästä 
arkihengityksestä. Harjoitusten ulkopuolella hyödymme rauhallisista, rennoista ja pitkistä 
hengityksistä.
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MIKÄ? 
• Oxygen Advantage menetelmässä kehitetään rasituksensietokykyä nenän kautta hengittämällä. 

• Se on kehitetty ensisijaisesti urheilijoille ja korkeaa suoritus- sekä stressinsietokyä vaativille 
henkilöille. 

• Oxygen Advantage hengitysmenetelmä pyrkii simuloimaan korkeanpaikan leiritystä aerobisen 
suorituskyvyn parantamiseksi. 

• Hengitysharjoitusten avulla hengitystä pyritään keventämään ja pidentämään hengityssykliä.

Oxygen Advantage

Oxygen Advantage menetelmän kehittäjän Patrick Mckeownin (2015) mukaan suurin 
hengittämiseen liittyvä ongelma johtuu siitä, että ylihengitämme liikaa hiilidioksidia ulos. 
Useimmat meistä muistavat biologian tunneilta, kuinka hengitämme sisään happea (O2) ja ulos 
hiilidioksidia (CO2). Useimmiten hiilidioksidi mielletään vain kuona-aineeksi, mutta sillä on 
tärkeä rooli kehon hapettumisessa. Sitä tarvitaan happioksidin vapauttamiseksi veren 
punasoluista. Ilmiö tunnetaan nimellä Bohrin efekti.  

Veren happitasot pysyvät kehossa melko vakiona lukuunottamatta kroonisia sairaustiloja. 
Hapen vapautuminen verisoluista muun kehon käyttöön on kuitenkin riippuvaista 
hiilidioksidista. Mikäli ylihengitämme liikaa hiilidioksidia pois, ei kehomme pysty vapauttamaan 
happea tehokkaasti kudosten, kuten lihasten ja sisäelinten käyttöön. Riittämätön määrä 
hiilidioksidia veressä saa myös verisuonet supistumaan ja rajoittaa hapen kuljetusta. 

McKeownin mukaan monissa kroonisissa hengitysvaivoissa, kuten astmassa on kyse liiallisesta 
hiilidioksidin uloshengittämisestä. Hänen menetelmässään ylihengitystä lähdetään 
harjoittamaan hengitysten pidätysten ja säädellyn nenän kautta hengittämisen opettelun 
myötä. Hänen mukaansa suun kautta nopeasti ja voimakkaasti hengittäessä aivojen 
hapettuminen heikentyy ja voi johtaa huimaukseen tai pyörtymiseen. Samasta syystä 
nukkuessa suun kautta hengittäminen voi aiheuttaa väsymystä ja sumuista oloa muutaman 
tunnin ajan heräämisen jälkeen. Hänen mukaansa suuhengittäminen voi johtaa näiden lisäksi 
keskittymisvaikeuksiin ja tehdä huonolle tuulelle. Suun kautta liikahengittämisen vuoksi 
ammatikseen puhuvat saattavat kokea edellämainittuja haasteita esiintymisten päätteeksi. 
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HENGITYSHARJOITUS 1: SUUN TEIPPAAMINEN YÖKSI 
Patrick McKeownin (2015) mukaan unen laatu saattaa heikentyä merkittävästi suuhengityksen 
myötä. Se voi näkyä väsymyksenä ja sumuisena olona herätessä. Varmistamaan sen, että 
hengitämme yöllä nenän kautta, hän suosittelee teippaamaan suun. Hänen mukaansa suun 
teippaamisella varmistamme yön ajaksi paremman hengityksen, nopeamman nukahtamisen, 
syvemmän unen ja energisemmän olotilan herätessä. Hän suosittaa käytettäväksi 3M:n 
haavateippiä, jonka voi asettaa huulten päälle pysty- tai poikkisuunnassa. 

HENGITYSHARJOITUS 2: NENÄÄ AVAAVA HARJOITE 
1. Hengitä ulos nenän kautta pieni, hiljainen hengitys sisään ja ulos 
2. Sulje nenä sormilla 
3. Kävele niin monta askelta kuin mahdollista hengitystiet suljettuna. Yritä rakentaa 

voimakasta happivajetta kuitenkaan liioittelematta. 
4. Kun jatkat hengittämistä, tee se nenän kautta – rauhoita hengityksesi välittömästi. 
5. Hengitystä jatkaessa ensimmäinen hengitys on normaalia suurempi. Rauhoita hengitystä 

niin nopeasti kuin mahdollista rajoittamalla toista ja kolmatta hengitystä. 
6. Sinun tulisi pystyä palauttamaan hengitys normaaliksi 2-3 hengityksen myötä. Mikäli et 

kykene tähän, olet pidättänyt hengitystäsi liian pitkään. 
7. Odota noin minuutti ja toista sitten harjoitus. 
8. Tee 5-6 toistoa 

KUKA? 
Patrick McKeown kärsi astmasta hyvin nuoresta iästä lähtien. Hänestä tuli 26-vuotiaana lääkäri 
Konstantin Buteykon oppilas. Hän sai apua astmaansa Buteyko-menetelmän avulla vuonna 2002. 
Kokemustensa perusteella hän kehitti Oxygen Advatage menetelmän, jota hä on opettanut siitä lähtien 
Australiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Menetelmä perustuu hänen työskentelyynsä tuhansien 
asiakkaiden ja satojen terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa.



Lopuksi

Toivon tämän syväsukelluksen terapeuttiseen hengitykseen ja emotionaaliseen kehoon 
antaneen sinulle edes murto-osan niistä oivalluksista, inspiraatiosta ja leuat loksauttavasta 
kunnioituksesta hengityksemme viisautta kohtaan, joita olen itse saanut tätä kirjoittaessani. 
Taustamateriaaleihin tutustuessani ja tätä kirjoittaessani olen jatkuvasti vaikuttunut siitä, 
kuinka syvästi ja mestarillisesti hengityksemme voi opettaa meitä, kunhan vain pysähdymme 
kuuntelemaan. 

Edellä olemme käyneet läpi kattavan otoksen erilaisia lähestymistapoja terapeuttiseen 
hengitykseen. Hengitysharjoituksia on ohjattu eri tulokulmista: on ohjattu hengittämään suun 
tai nenän kautta, hengittämään rauhallisesti tai intensiivisesti sekä hengittämään itsesäätelyä 
vahvistaen tai siitä täydellisesti irti päästäen. Hengitysharjoituksia on monia hyvinkin erilaisia ja 
niillä on usein myös eri merkitys. Karkeasti voisi jakaa, että: 

• nenän kautta hengittäminen auttaa vahvistamaan itsesäätelyämme, tukee keskittymiskykyä 
ja avustaa pysymään stabiilisti itsemme äärellä 

• suun kautta hengittäminen kutsuu esiin intensiteettiä, on vaistonvaraisempaa ja auttaa 
ylittämään esteitä sekä läpäisemään suojamuureja vaikeiden kokemusten äärellä.  

Saatat kysyä mielessäsi miten läpikäymämme asiat ja harjoitukset liittyvät emotionaaliseen 
kehoon? Hengityksen yhteys emotionaaliseen kehoon aukeaa kunnolla vasta käytännön 
kokemuksen kautta. Joka kerta, kun hengitän tietoisesti vaikean kokemukseni äärellä niin 
kauan, että kokemus rauhoittuu, neutraloin palasen emotionaalisen kehoni latausta. On hyvä 
huomioida, että hengittäessä lopputulosta tärkeämpää on vain sallia itsensä kokea juuri sitä, 
mitä kokee nyt. Esimerkiksi, jos minua ahdistaa, hengittelen tietoisesti ahdistukseen – antaen 
sen olla juuri sellainen kuin se on. Pyrkimättä muuttamaan tai vaikuttamaan siihen millään 
tavoin, kunnes tunnen oloni neutraaliksi. Toisin sanoen siis tunnen ahdistuksen ja olen sen 
kanssa vain hengitellen. Kun ahdistus tulee koetuksi, pääsee se vapautumaan. 

Lopuksi haluan vielä mainita yhdestä sudenkuopasta, johon putoan yhtenään: Minulle on 
monesti käynyt niin, että olen innostunut suuresti jostain uudesta menetelmästä ja se on 
jäänyt ikään kuin tauotta päälle. En ole osannut päästää siitä irti. Nuorempana urheilu oli 
minulle yksi sellainen asia. Kehoni eli vuorokauden ympäri urheilijan elämää enkä ymmärtänyt 
ottaa riittävästi aikaa nollautumiselle, levolle tai rentoutumiselle. 
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Myöhemmin henkisestä tyyneydestä tuli samanlainen elämäntapa, johon esimerkiksi vihaisuus 
tai ei niin kehittävät asiat eivät mahtuneet. Myös Ayurvedan harjoittaminen toimi samalla 
tavoin antaen ensin paljon, mutta lisäten koko ajan kontrollin kuristavaa otetta elämääni. 

On tärkeää ymmärtää, että hengitysharjoitukset ja luonnollinen tapamme hengittää arjessa 
ovat kaksi eri asiaa. Kaikki (hengitys)harjoitukset ovat vain harjoituksia, joiden on tarkoitus 
päättyä harjoituksen loputtua. Kuntosaliharjoituksen päätyttyä painot lasketaan alas ja alkaa 
rentoutumis- sekä palautumisvaihe. Mikäli keho ei pääse rentoutumaan harjoituksen jälkeen, ei 
lihasvoima pääse kasvamaan optimaalisesti. Jos keho pysyy jännittyneenä harjoituksen jo 
päätyttyä, ei palautuminen tai kasvu pääse kunnolla käyntiin. 

Kasvu tapahtuu levon, ei harjoituksen aikana. Mitä tehokkaammin pystymme päästämään 
harjoitteesta irti, sitä nopeammin kasvu pääsee käyntiin. Kuten kaikilla harjoitteilla, myös 
hengitysharjoitteilla on jokin päämäärä toisin kuin luonnollisella hengityksellämme. 
Luonnollinen hengitys on jatkuvaa virtausta ja kutsuu meitä läsnä tähän hetkeen joka 
henkäyksellä. Päästä siis kaikista harjoituksista irti ja pysähdy vain kuulemaan tämä hengitys. 

Tässä lopputyössä ei ole käyty vielä läpi hyvin toimivaa arkihengitystä vaan tietoisuutta lisääviä 
terapeuttisia hengityssuuntauksia ja -harjoitteita. Luonnollista palleahengitystä kouluttavana 
osteopaattina haluankin jakaa sinulle vielä muutamia nyrkkisääntöjä hyvin toimivasta 
luonnollisesta arkihengityksestä. Nämä eivät ole mitään koko totuuksia, mutta auttavat 
hahmottamaan todellisuutta samankaltaisesti, kuin vaikka Newtonin lait tai Einsteinin 
suhteellisuusteoria. Fysiikan tunneilta saatat muistaa, etteivät nekään kuvaa todellisuutta 
täydellisesti, mutta pääsevät riittävän lähellä ollakseen käyttökelpoisia. 

Luonnollinen palleahengitys nimisen bonusosion myötä haluan kiittää sinua mielenkiinnostasi 
terapeuttista hengitystä ja emotionaalista kehoa kohtaan. Toivotan sinulle antoisaa matkaa 
hengityksesi syvyyksiin! Kiitos kun olet, luet ja hengität!
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KUKA? 
Matti Hokkanen on osteopaattina erikoistunut biodynaamiseen 
osteopatiaan ja lasten sekä raskaanaolevien naisten hoitamiseen. 
Biodynaaminen osteopatia on lempeä mutta tehokas hoitomuoto, 
jossa yksittäisiä vaivojakin hoidetaan aina kokonaisuuden kautta. Kun 
kokonaisuus toimii hyvin, keho ryhtyy hoitamaan itse itseään. KASVUN 
AMMATTILAINEN koulutus syvensi osaamistani asiakkaiden 
keskustelevampaan kohtaamiseen ja henkisyyteen. Sen suurin anti oli 
sukellus itseni syvällisempään tuntemiseen. Kun työtä on tehnyt 
itsensä kanssa, voi siitä käsin jakaa myös muille. Koin saaneeni 
koulutuksesta kompassin itseeni tutustumiseen. Suunnistusmatka 
jatkuu!



Luonnollinen palleahengitys

Hyvin toimivassa luonnollisessa palleahengityksessä: 
• Vatsa pullistuu sisäänhengityksen aikana ja supistuu uloshengittäessä. 

• Vatsa pysyy rentona sisään- ja uloshengityksen sekä niiden välisten taukojen aikana. 
• Hengitystiheys on levossa rauhallinen 

• Sisään- ja uloshengitys ovat suunnilleen samanpituisia 
• Hengityksen luoma aaltoliike liikuttaa kehoamme vapaasti: selkäranka elää hengityksen 

luoman liikkeen myötä, kehomme säilyy elastisena ja hartiat rentoina. 

Mikäli hengitämme ylähengitysteillä niin, että vain rintakehä liikkuu hengityksen myötä, 
pidämme kehossamme yllä hermostollista stressitilaa. Pallea on tärkein hengityslihaksemme. 
Mikäli hengitämme ylähengitysteillä pääasiassa rintakehä kohoten käytämme korostetusti 
apuhengityslihaksia ja pallea tekee vain vähäistä työtä. Tämä on hyvin yleistä 
kaupungistuneessa nyky-yhteiskunnassa.  

Apuhengityslihakset on tarkoitettu otettavaksi käyttöön vasta rasituksessa. Kylkikaaremme alla 
sijaitseva pallea voi tehdä aikuisella jopa 20 sentin ylösalaista liikettä. Helpoiten pallean 
osallistumisen hengitykseen voi havaita vatsan pullistumisesta. Mikäli vatsa ei juuri pullistu 
sisäänhengityksellä, ei pallea osallistu kunnolla hengitykseen.  

Kärsin aiemmin erilaisista selkäkivuista ja niskahartiaseudun säryistä. Luonnollisen 
palleahengityksen opeteltuani ne kaikki hävisivät. Myös noidannuolet, hikat ja käsien 
puutumiset ovat loistaneet poissaolollaan. Olen saanut apua myös stressiin ja palautumiseen. 

Stressin lisäksi opimme jo lapsena erilaisia emotionaalisia syitä olla pullistamatta vatsaa 
sisäänhengityksellä. Omaa palleahengitystä tarkkaillessa onkin hyvä olla hereillä siitä, millaisia 
tunteita ja tuntemuksia vatsan rento pullistuminen herättää? Erilaiset opitut tavat erityisesti 
vatsan “piukkana” pitämiseen korostuvat silloin, kun hengitämme seisten. Usein luonnollisen 
palleahengityksen harjoittaminen onkin helpointa aloittaa selinmakuulla.
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MIKÄ? 
• Luonnollinen palleahengitys on sen kuulemista miten kehosi haluaa hengittää sinua. 

• Siinä pyritään palauttamaan hengitys luonnolliseen tilaansa sekä tunnistamaan ja päästämään irti 
opituista malleista 

• Pääset tutustumaan laajemmin siihen, mitä olen kirjoittanut luonnollisesta palleahengityksestä täältä: 
https://www.elonaalto.fi/l/palleahengitys/ 

https://www.elonaalto.fi/l/palleahengitys/
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