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Kontrolli ja mielen vallasta 
vapautuminen 

 



       

SIVU   2 

Vapaudu mielesi vallasta! 

Tunteiden ja ajatusten kontrollointi 
 
Lapsesta asti meitä opetetaan kontrolloimaan 
epämiellyttäviä asioita, minkä vuoksi on 
ymmärrettävää, että ihmiset pyrkivät 
kontrolloimaan myös epämiellyttäviä 
ajatuksiaan ja tunteitaan. Tuollaisella 
kontrollilla on ihmiselle aina jokin tietty funktio 
eli se täyttää jonkin tehtävän. Esimerkiksi 
syömishäiriöllä voi pyrkiä kontrolloimaan 
ahdistavia ajatuksia.  Kontrolli voi siis olla 
selviytymiskeino, sen avulla voi tavoitella 
hallinnan tunnetta tai se voi olla tapa pyrkiä 
lisäämään itsetuntoa. 

Kontrollistrategiat voivat olla eri ihmisillä 
hyvin erilaisia. Joku turvautuu alkoholiin, 
toinen täyttää kalenterin tupaten täyteen töillä 
tai opinnoilla ja kolmas ajautuu 
syömishäiriöön. Lyhyellä aikavälillä omien 
tunteiden ja ajatusten kontrolloimisella saattaa 
olla toivottuja vaikutuksia, mikä vahvistaa 
entisestään käsitystä kontrollin toimivuudesta. 
Pitkällä aikavälillä kontrolli ei usein kuitenkaan 
johda toivottuun lopputulokseen, vaan 
useimmiten se vain pahentaa tilannetta ja tekee 
epämiellyttävistä tunteista ja ajatuksista entistä 
voimakkaampia. Ehkä olet itsekin yrittänyt 
joskus saada kielteisiä ajatuksiasi tai tunteitasi 
häviämään yrittämällä niiden välttelyä tai 
tukahduttamista, mikä on vienyt sinulta paljon 
energiaa ja huomiota. Olet myös saattanut 
huomata, että tilanteen helpottumisen sijaan 
oletkin ajautunut vain vaikeampaan 
tilanteeseen. Aluksi toimivalta tuntunut 
ratkaisu onkin kääntynyt sinua vastaan. Tätä 
asiaa kuvaa hyvin RIKKINÄINEN PATO –
metafora. 
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Rikkinäinen pato  

Kuvittele, että kuljet luontopolulla. Tulet padon luokse ja huomaat, että sen seinämässä 
on halkeama. Et halua padon sortuvan, joten päätät tukkia reiän sormellasi. Ratkaisu 
tuntuu ensin toimivalta, mutta sitten padon seinämään syntyy uusi reikä ja tukit sen 
toisella sormellasi. Aina kun saat yhden reiän tukittua, huomaat jossakin uuden reiän, ja 
ennen kuin huomaatkaan, olet työntänyt kaikki sormesi ja varpaasi noihin reikiin, jotta 
voisit estää patoa murtumasta. Sitten padon seinämään ilmestyy vielä yksi reikä, joka 
sinun on tukittava nenälläsi. Tässä vaiheessa olet melkein liimautunut kiinni patoon. 

Millainen näkymä sinulla on, kun olet näin lähellä padon seinämää? Voitko nähdä, mikä 
on elämässäsi tärkeää, kun olet kiinni seinässä? Olet uhrannut kehosi ja elämäsi 
estääksesi patoa sortumasta, mutta et voi voittaa. Jos jäät kiinni tuohon seinämään, et 
voi elää elämääsi täysillä, sillä et voi liikkua. Mikään ei muutu, vaan olet aina samassa 
kohdassa ja samassa asennossa. Jos lähdet pois, saatat kärsiä nähdessäsi padon sortuvan 
ja huomatessasi, että et voi estää sitä. Vesi ja muta voivat osua sinuun. Sinun on 
kuitenkin tehtävä valinta. Oletko valmis siirtymään pois padon luota JA tuntemaan ne 
epämiellyttävät ajatukset ja tunteet, jotka saatat kohdata? 
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Mitä minä voin kontrolloida? 
 

 
On tärkeää erottaa elämän kontrolli tunteiden ja 
ajatusten kontrolloimisesta. Elämässä on oikeasti 
sellaisia asioita, joita voi kontrolloida ja joihin on 
hyväkin pyrkiä vaikuttamaan voidakseen ohjata 
elämäänsä tahtomaansa suuntaan. Esimerkiksi 

kavereiden, työpaikan tai koulutuksen valitseminen, 
huonosta suhteesta pois lähteminen tai itselle mieluisten 
asioiden tekeminen. Näiden kaltaisiin asioihin ihminen 

voi vaikuttaa itse ja niihin kannattaakin pyrkiä 
vaikuttamaan. 
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Tunteita tai ajatuksia me emme voi itse valita 
tai kontrolloida, sillä ne vain tulevat ja 

muuttuvat koko ajan. Vaihtuvat tilanteet ja 
muuttuvat paikat herättävät meissä erilaisia 

tunteita. Jos tunteita tai ajatuksia pyrkii 
jatkuvasti muuttamaan ja kontrolloimaan, usein 

ne vain voimistuvat mielen sopukoissa, sillä 
todellisuudessa ajattelua ja tuntemista on 
mahdotonta lopettaa. Sana- ja tarinakone 

mielessämme toimii koko ajan. Olet varmaan jo 
huomannut sen: pään sisällä oleva mekkala 

arvostelee, tuomitsee, vertailee ja pohtii koko 
ajan. Mieleen tulvii kipeitä muistoja 

menneisyydestä, mieli murehtii tulevaa tai se 
varoittaa sinua tekemästä jotain asiaa. Aivan 
kuten lentokoneen autopilotti, häiriintynyt 

syöminen kytkeytyy päälle kuin 
automaattisesti kohdatessa itselle vaikean tai 
epämieluisan tilanteen. Autopilotti kytkeytyy 

päälle huomaamatta, mutta autopilotin 
vaikutuksia voi tarkkailla ja muuttaa. 
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Usein syömiseen liittyvien tunteiden ja ajatusten välttäminen oikeastaan vain 
ylläpitää syömisen ongelmaa. Lisäksi ruokaan liittyvien ajatusten tukahduttaminen 
ennakoi kaikkea muuta kuin ajatusten häviämistä. Jos jatkuvasti yrittää pyristellä 
ruokaan tai syömiseen liittyvistä ajatuksistaan eroon, useimmiten halu syödä 
näyttäytyy entistä voimakkaampana, kehonkuvaan liittyvät ahdistavat ajatukset 
lisääntyvät sekä muut syömishäiriöoireet kuten mielialan vaihtelu saattaa voimistua. 

Uusien valintojen ja kokemusten kautta omia tunteita ja ajatuksia on mahdollista 
muuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin omasta kontrollista luopumista: on otettava 
“hyppy tuntemattomaan” ja kohdattava elämän arvaamattomuus silläkin riskillä, että 
joutuu siinä samalla kohtaamaan epämiellyttäviä asioita. Voisiko olla mahdollista, 
että vanhat konstisi eivät ole täysin toimineet eivätkä tule toimimaan jatkossakaan, 
vaan sinun on oltava valmis yrittämään jotain uutta? Niin kuin KIINALAISET 
KÄSIRAUDAT –metafora osoittaa, joissain tilanteissa järjenvastainen toiminta 
saattaakin olla paras ratkaisu.  

 

Kiinalaiset käsiraudat 

Oletko koskaan nähnyt leikkikalua, jonka nimi on kiinalaiset käsiraudat? Se on putki, johon 
työnnät molemmat etusormesi, toisen toiseen päähän ja toisen toiseen. Kun yrität vetää 
sormesi pois, putki tiukkenee. Mitä kovemmin vedät, sitä kapeammaksi putki venyy ja sitä 
tiukemmin sormesi ovat kiinni. Ainoa keino irrottaa sormet, on tehdä päinvastoin kuin mieli 
kehottaa tekemään, työntää niitä sisäänpäin. Tällöin putki väljenee ja sitten voit hyvin 
varovasti vetää sormet pois. Aluksi se on vaikeaa, koska ainoa tietämäsi tapa saada sormesi 
pois jostakin, johon olet sen työntänyt, on vetää se pois sieltä. Tilanteesi on samankaltainen. 
Sinun pitää lakata yrittämästä päästä irti omista sisäisistä kokemuksistasi kuten 
epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista. Sen sijaan sinun pitää tehdä päinvastoin kuin 
mielesi sinulle automaattisesti kertoo. Sinun pitää mennä niitä kohti, vaikka mielesi 
kertookin, että juuri niin ei pidä tehdä. Huomaa samalla, miten automaattisesti voimme 
yrittää tehdä sellaista, mikä ei toimi. 
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Syömishäiriön rikkaruoho  

Kuvittele, että kasvimaallasi kasvaa rikkaruoho. Se kasvattaa valtavan kasvuston, joka 
varjostaa kaikkia muita upeita kasvimaasi kasveja. Sen lehdet ovat niin isoja, että muut kasvit 
kuihtuvat vähitellen pois sen alta. Lisäksi se kasvattaa syvälle maan alle ulottuvat juuret, 
jotka imevät kaikki ravinteet muilta kasveilta. Lopulta kasvimaallasi rehottaa vallattomasti 
tämä yksi rikkaruoho, joka on vienyt elintilan kaikilta muilta kauniilta kasveilta. 

On mahdollista, että syömiseen liittyvät asiat ovat kuin tämä rikkaruoho. Ne varjostavat, 
peittävät alleen ja vievät tilaa muilta asioilta. Sinun täytyy määrätietoisesti kitkeä niitä pois, 
repiä niiden juuria ylös ja katkoa oksia ja lehtiä, jotta alta voi paljastua kasvimaa ja kaikki 
muutkin upeat kasvit saavat tilaa. Joskus jo pieni raivaustyö tuottaa tulosta: muut kasvit 
saavat jälleen elinvoimaa auringosta, elpyvät takaisin loistoonsa ja ottavat takaisin 
syömishäiriön rikkaruohon viemän tilan. Joskus voi olla paikallaan koko kasvimaan 
kääntäminen ympäri ja kokonaan uusien kasvien siementen istuttaminen.  

Säilytä tämä mielikuva mukanasi, kun haluat kitkeä syömishäiriön vaikutuksia elämästäsi 
pois. Samaan aikaan sinun täytyy sekä kitkeä rikkaruohoa että kylvää ja vahvistaa muita 
kasvimaasi kasveja, kuten arvojesi mukaisia tekoja, tunnetaitoja, tietoisuustaitoja, kontrollin 
heikentämistä ja hyväksyntää. Tämä on työlästä ja vaatii välillä paljon aikaa sekä panostusta. 
Mutta mitä perusteellisemmin kitket, sen todennäköisemmin saat rikkaruohon hävitettyä ja 
vallattua kasvimaasi takaisin itsellesi ja niille upeille kasveille, joita haluat siellä kasvattaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinun ei tarvitse toimia tunteidesi ohjaamana eikä yrittää päästä eroon 
epämiellyttävistä tunteista. Erilaiset tapahtumat, kokemukset ja asiat elämässä 

tulevat herättämään aina sinussa erilaisia tunteita sekä ajatuksia, mihin et voi itse 
vaikuttaa. V oit kuitenkin aina vaikuttaa siihen, miten päätät toimia heränneistä 
tunteista ja ajatuksista huolimatta. M iltä sinusta kuulostaa SYÖ M ISH ÄIRIÖ N  

RIK K ARUO H O  – metafora? 
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Viikkotehtävä 5. 
 
 
Osa 1: Ajatusten, tunteiden ja kehon aistimusten nimeäminen 
uudelleen 
 
Kieleen sidotut ilmaisutavat saattavat johtaa siihen, että pidämme ajatuksiamme 
kirjaimellisesti totena. Vaikka onkin hyvin tavallista ja inhimillistä uskoa omiin 
ajatuksiin, se ei välttämättä tee aina hyvää. Esimerkiksi mieli saattaa uskotella 
meille, että olemme huonoja ja kelvottomia, mikä tekee vielä huonomman olon. 
 
On helpompaa välttää joutumasta vaikeiden tuntemusten ja tilanteiden ansoihin, 
kun voitkin tarkastella hieman kauempaa mitä tapahtuu. Tämä toimii myös 
haastavissa syömiseen, ruokaan tai akehoon liittyvissä tilanteissa ja tunnetiloissa. 
Tämän vuoksi harjoittelemme seuraavaksi uudenlaista kielellistä menettelytapaa, 
jonka avulla sinun on mahdollista löytää uudenlaista perspektiiviä ja tilaa 
kokemuksillesi ilman "hukkumista" niihin. 
 
Menettelytapa on tämä: 
Kun jotakin tapahtuu, nimeä tämä tapahtuma (ajatus, tunne, kehon aistimus), joka 
Sinulla on, sen sijaan että pitäisit tapahtumaa automaattisesti tuloksena tai totena. 
Esimerkiksi kun reagoit syömishäiriöllesi tyypillisillä tavoilla ja sinua ahdistaa ottaa 
ruokaa lautaselle,auttaa kun ensin huomaat, mitä mielessäsi tavanomaisesti tuolloin 
pyörii. Tämän jälkeen kokeile sanoittaa tuo ajatus uudella tavalla.  
 
Tavanomainen ajatus: "Ahdistaa ottaa ruokaa lautaselle" 
Uudenlainen näkökulma: "Minulla on ajatus siitä, että ruuan ottaminen lautaselle 
on ahdistavaa" 
 

1) Kokeillaan:   Mieti jotain itsellesi haasteellista asiaa tai tapahtumaa. 
Millaisia tunteita siihen liittyy? 

 
Harjoittele sitten näkökulman vaihtoa:  Voimme esimerkiksi sanoa "Minulla on 
väsymyksen tunne" tai "Minulla on tunne väsymyksestä" (minulla on 
ahdistuneisuuden tunne, minulla on pelon tunne...) sen sijaan, että sanoisimme 
"Olen väsynyt" ("olen ahdistunut", "olen peloissani"). Kirjoita alle oma haasteellinen 
asia tai tapahtuma siihen liittyvine tunteineen. Kirjoita ensin tavanomainen 
ajatuksesi ja sen jälkeen uudenlainen näkökulma siihen. 
 
Tavanomainen ajatus: 
 
Uudenlainen näkökulma: 
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2) Mieti jotain itsellesi haasteellista asiaa tai tapahtumaa. Millaisia ajatuksia 

siihen liittyy? 
Harjoittele sitten näkökulman vaihtoa: Tai kun ajattelet jostakin jotakin, sano: 
"Minulla on ajatus, että...". Sano esimerkiksi: ”Minulla on ajatus siitä, että kehoni on 
todella ruma” sen sijaan, että sanot ”Kehoni on todella ruma”. Tai sano ”Minulla on 
ajatus siitä, etten voi todellakaan syödä tuota määrää ruokaa” sen sijaan, että sanot 
”Minä en voi todellakaan syödä tuota määrää ruokaa”. Kirjoita alle oma 
haasteellinen asia tai tapahtuma siihen liittyvine tunteineen. Kirjoita ensin 
tavanomainen ajatuksesi ja sen jälkeen uudenlainen näkökulma siihen. 
 
Tavanomainen ajatus: 
 
Uudenlainen näkökulma: 
 
 
 

3) Mieti jotain itsellesi haasteellista asiaa tai tapahtumaa. Millaisia kehollisia 
tuntemuksia siihen liittyy? 

Harjoittele sitten näkökulman vaihtoa: 
Kun tunnet kehon aistimuksia, tai kun arvioit jotakin, nimeä se sanomalla 
esimerkiksi "Minulla on arvio, että vatsani murisee ja kurisee" sen sijaan, että sanoisit 
"Vatsani murisee ja kurisee". Kirjoita alle oma haasteellinen asia tai tapahtuma siihen 
liittyvine tunteineen. Kirjoita ensin tavanomainen ajatuksesi ja sen jälkeen 
uudenlainen näkökulma siihen. 
 
Tavanomainen ajatus: 
 
Uudenlainen näkökulma: 
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Osa 2: Pane merkille tunteesi ja ajatuksesi 
 
Nyt sovella vielä edellistä tehtävää lisää. Kun puhut omista 
syömishäiriöajatuksistasi ja tuntemuksistasi, saat niihin välimatkaa käyttämällä 
sanoja: Panen merkille, että arvostelen itseäni juuri nyt... Havaitsen, että tunnen 
voimakasta halua syödä suklaata... 
Huomaan ajattelevani, että olen huono, koska en voi vastustaa suklaata...  
Tämä on ajatusten ja tunteiden havainnointia ilman arviointia, vain niiden 
pistämistä merkille. 
 
Kokeillaan! 
 
 

1) Kirjoita tähän syömiseen tai kehon kuvaasi liittyvä asia aloittamalla lause 
seuraavasti: 
Panen merkille, että... 

 
2) Kirjoita tähän syömiseen tai kehon kuvaasi liittyvä asia aloittamalla lause 

seuraavasti: 
Havaitsen, että... 

 
 

3) Kirjoita tähän syömiseen tai kehon kuvaasi liittyvä asia aloittamalla lause 
seuraavasti: 
Huomaan ajattelevani, että... 

 
 
 

4) Miltä ajatusten, tunteiden ja kehollisten aistimusten nimeäminen tuntui? 
Havaitsitko etäisyyden itsesi ja ajatustesi välillä, oliko se helppoa?  Mitä 
vaikutuksia huomasit uudenlaisen näkökulman kokeilemisella? 

 
 
 
 

5)  Lopuksi kerro vielä tähän, mitä arvojesi mukaisia tekoja teit tällä viikolla? 
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