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Tietoisuus ja läsnäolo 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kohdattuasi epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita olet saattanut yrittää vältellä niitä 
tai reagoida niihin jotenkin. Syömishäiriössä tällaisena keinona toimii usein 
syömättömyys, ruokien valikoiminen, ajoittainen ylensyöminen, tai pakonomainen 
liikunta. Vaikka olosi olisi noilla keinoilla ensin hieman helpottunut, ovat ajatukset 
ja tunteet, joista olet pyrkinyt eroon luultavasti palanneet takaisin ennemmin tai 
myöhemmin entistä voimakkaampina. Sinusta on voinut tuntua, että tilanteesi on 
toivoton etkä selviä siitä, vaikka kuinka yrittäisit. HOT:in keskeisenä ajatuksena on, 
että pahasta olosta voi selvitä ilman sen turruttamista erilaisilla keinoilla, kuten 
tunnesyömisellä tai pakonomaisella juoksulenkillä, eikä ajatusten ja tunteiden 
tarvitse antaa ohjailla omaa toimintaa liian paljon. Vaikka emme voikaan 
kontrolloida omia sisäisiä ajatuksiamme ja tunteitamme täysin tai poistaa niitä, 
meidän ei tarvitse reagoida niihin. Me voimme päättää, mikä vaikutus niillä on 
elämässämme. Voimme esimerkiksi vain huomata ne ja antaa niiden lipua pois 
kuten lehdet virrassa. LEHDET VIRRASSA – metafora opastaa miten. 

 

 

Sisäisten tapahtumien tarkkailulla tarkoitetaan sitä, että olet tietoinen mielessäsi tapahtuvista 
asioista ilman, että arvioit, välttelet tai yrität muuttaa tai vaikuttaa niihin mitenkään. Aina 

omien tunteiden ja ajatusten tiedostaminen ei ole helppoa ja jotkut niistä saattavat satuttaa. 
Tämä on täysin normaalia ja jokaiselle ihmiselle käy niin. HOT opettaa, miten voit oppia 

huomaamaan ajatuksiasi ja tunteitasi. 
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Harjoitus löytyy äänitteenä täältä: https://oivamieli.fi/lehdet_virrassa.php 

 

 

 
Opit huomaamaan, että ajatuksesi eivät aina vastaa totuutta, vaikka ne tuntuvatkin 
sinusta todellisilta, ja voit tehdä hyvinvointiasi lisääviä valintoja tunteistasi ja 
ajatuksistasi riippumatta. Tässäkin on hyvä pitää mielessä, että tarkkailijakin voi 
kärsiä. Aina omien tunteiden ja ajatusten tiedostaminen ei ole helppoa ja jotkut niistä 
saattavat satuttaa. Tämä on täysin normaalia ja jokaiselle ihmiselle käy niin.  Tätä 
kuvaa OUTO PIKKUMIES – metafora. 

 

 
Lehdet virrassa 

 
Kuvittele mielessäsi hitaasti lipuva puro. Vesi virtaa kivien yli, mutkittelee puiden välissä, 
laskee järveen. Silloin tällöin iso lehti leijailee puroon ja virta vie sen mennessään. Kuvittele, 
että istut puron äärellä lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä katsellen, kuinka puroon 
leijailleet lehdet lipuvat virran mukana ohi. Pane nyt merkille omat ajatuksesi. 

Joka kerta, kun huomaat ajatuksen, kuvittele, että se on kirjoitettuna yhteen noista ohi 
lipuvista lehdistä. Jos mieleesi tulee sanoja, kuvittele nämä sanat lehdille. Jos mieleesi tulee 
kuvia, aseta ne lehdille sellaisinaan. 

Tavoitteena on pysytellä puron äärellä ja antaa lehtien lipua virran mukana ohi. Älä yritä 
saada virtaa kulkemaan nopeammin tai hitaammin. Älä yritä millään tavalla muuttaa sitä, 
mitä lehdillä näkyy tai mitä niihin on kirjoitettu. Jos lehdet katoavat tai mielessäsi siirryt 
jonnekin muualle tai jos huomaat, että olet itse virrassa tai lehdellä, ainoastaan pysähdy ja 
pane merkille, että näin tapahtuu. Pane merkille, mitä tapahtuu ja palaa uudelleen virran 
äärelle. Pane merkille mieleesi tuleva ajatus, kirjoita se lehdelle ja anna virran viedä lehti 
mukanaan. Jatka tätä harjoitusta vähintään viiden minuutin ajan. 

Mitä olosi tuntui, kun annoit lehtien (ajatusten) lipua virran mukana ohi puuttumatta 
niihin? Huomasitko, jos virta katosi mielestäsi ja menit jonnekin muualle? Onnistuitko 
palaamaan takaisin puron äärelle? 

 

https://oivamieli.fi/lehdet_virrassa.php
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Outo pikkumies 
Kuvittele, että outo pikkumies seuraisi sinua kaikkialle, minne menet ja antaisi sinulle 
taloudellisia neuvoja. Entäpä jos suuri osa neuvoista, joita sait pikkumieheltä, johtaisi 
huonoon lopputulokseen. Olisit sijoittanut rahaa siten kuin hän neuvoi ja äkkiä menettäisit 
sen kaiken. Joka kerran hänellä olisi uusi selitys miksi hän epäonnistui ja uusi vihje. Sinun 
olisi vaikea ajaa häntä pois tai saada häntä lähtemään. Mihin luottaisit - pikkumieheen vai 
kokemukseesi? 

Käymässäsi taistelussa mielesi on kuin tuo outo pikkumies. Aina uusi selitys - vähän 
tuloksia. Mihin luotat - mieleesi vai kokemukseesi?  

 

Harjoitus löytyy äänitteenä täältä: 
https://oivamieli.fi/pikkumies_olkapaalla.php 

 

 

 

   

https://oivamieli.fi/pikkumies_olkapaalla.php
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Tunteiden ja ajatusten huomaamisessa avainsana on tietoinen läsnäolo, ja sitä voi 
lisätä tietoisuusharjoitusten avulla. Tietoisen läsnäolon oppiminen on prosessi, joka 
vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On luonnollista, että mieli pomppii ajatuksesta 
toiseen kuin kuriton apina, ja voi tuntua mahdottomalta vain tarkkailla sitä ja 
antaa ajatusten lipua ohitse tarttumatta niihin. Se voi turhauttaa ja suututtaa, mutta 
se ei tee sinusta huonoa tai epäonnistujaa. Pitkäjänteisellä harjoittelulla tehtävä 
kuitenkin helpottuu. Mitä paremmin opit siirtymään havainnoimaan ajatuksiasi ja 
tunteitasi sekä mitä enemmän kehität tietoisuustaitojasi, sitä enemmän vapautuu 
aikaa ja energiaa elämäsi kannalta mielekkääseen toimintaan. Et ole enää 
syömishäiriöajatustesi tai tunteidesi ohjailema sätkynukke, joka ei ehdi muuta kuin 
toteuttaa oman mielensä käskyjä ja vaatimuksia. Lisäämällä taitoja huomata, 
millaisia vaikutuksia ajatuksillasi on sinuun sekä Tietoisen läsnäolon avulla sinun 
on mahdollista alkaa rohkeasti toimimaan elämäsi kannalta parhaalla tavalla 
vaikeista ja haastavista tunteista sekä ajatuksista huolimatta.  

  

Tietoisuustaitojen harjoittamiseen liittyy paljon hyötyjä, jotka saattavat motivoida 
harjoittelemaan silloinkin, kun se tuntuu hankalalta tai vastenmieliseltä. Opit 
elämään enemmän tässä hetkessä menneisyyden tai tulevaisuuden sijaan, pääset 
irti taistelusta tunteitasi ja ajatuksiasi vastaan, ymmärrät sisäisten tapahtumiesi 
ohimenevyyden, et koe enää niin suurta tarvetta arvioida itseäsi, alat luottamaan 
omaan kokemukseesi enemmän kuin mielesi ja syömishäiriösi kertomiin tarinoihin 
ja huomaat olevasi aiempaa tasapainoisempi. Elämäsi ei silti välttämättä muutu 
pelkästään seesteiseksi ja rauhalliseksi eivätkä muutokset tapahdu hetkessä. 
Tietoisuus- ja havainnoimistaitoja onkin parasta harjoitella ilman suurempia 
odotuksia eikä heti kannata luovuttaa. Tärkeintä on olla avoin, kärsivällinen, antaa 
itsellesi aikaa ja ottaa vastaan kaikki se, mitä eteen tulee. Se ei tarkoita 
antautumista tai alistumista, vaan eteen tulevien asioiden tietoista havainnointia, 
ilman mitään arviointia, arvostelua tai ennakko-olettamuksia. Voit vain keskittyä 
havainnoimaan ympäristöäsi ja kehosi reaktioita siinä: voit PUDOTTAA 
ANKKURIN. 
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Pudota ankkuri 

Aseta jalkasi ensin vankasti lattiaan – ikään kuin pudottaisit ankkurin. 

Paina jalkojasi kohti lattiaa. Huomaa allasi lattia, joka tukee sinua. Huomaa lihasjännitys 
jaloissasi, kun painat niitä kohti lattiaa. Huomaa painovoiman tunne, joka kulkee päästäsi 
selkärankaa pitkin jalkoihisi ja jalkateriisi. 

Pane merkille koko kehosi. Hengitä kymmenen kertaa hitaasti syvään sisään ja ulos. Hengitä 
ulos hyvin hitaasti, siten että keuhkosi tyhjenevät kokonaan. Anna niiden täyttyä itsestään 
sisäänhengityksellä. 

Huomaa, mitä tuntemuksia sinulla on, kun keuhkosi tyhjenevät. Huomaa, miltä tuntuu, kun 
ne taas täyttyvät. Huomaa, miten rintakehäsi nousee ja laskee. Katso, voitko antaa ajatustesi 
tulla ja mennä, aivan kuin ne olisivat ohi ajavia autoja, rantaa huuhtovia aaltoja tai virrassa 
lipuvia lehtiä. 

Katso nyt ympärillesi ja pane merkille, mitä näet ja kuulet ympärilläsi. Huomaa, missä olet ja 
mitä teet. 

 
Harjoitus löytyy äänitteenä täältä: 
https://oivamieli.fi/pudota_ankkuri.php 

 

 

 

 

https://oivamieli.fi/pudota_ankkuri.php


Syömiseen, syömättömyyteen ja omaan kehoon liittyy paljon ajatuksia sekä erilaisia 
tunteita, jotka voivat tuntua aluksi hyvinkin vaikeilta kohdata. Tunnetilasi ja 
ajattelumallisi vaikuttavat kehon biologisiin nälkä- ja kylläisyyssignaaleihin, minkä 
vuoksi niistä on hyvä tulla tietoiseksi. Tietoisuustaitojen harjoittelun vaikutuksista 
syömiseen on tehty paljon tutkimuksia, joissa niiden on havaittu muun muassa 
vähentävän ruuan himoa sekä tunnesyömistä, parantavan kehonkuvaa ja 
vähentävän ahmimista. Lisäksi tietoisuustaitojen on todettu olevan yhteydessä 
häiriintyneeseen syömiseen liittyvien kognitioiden eli ajattelumallien vähenemiseen. 
Tässä on jo monia syitä, minkä vuoksi tietoisuustaitoja kannattaa harjoitella 
pitkäjänteisesti! 
 
Viikkotehtävä 4 

Tietoisen läsnäolon harjoittelu 
 

1) Tee alla olevasta linkistä skanneri - harjoitus. Sen avulla sinun on tarkoitus 
harjoitella tietoista läsnäoloa sekä huomion kiinnittämistä käsillä olevaan hetkeen. 
Voit tehdä harjoituksen ihan missä ja milloin vain, niin monta kertaa kuin haluat. 
Kehon ja ympäristön havainnoiminen auttaa sinua kiinnittymään aina käsillä 
olevaan hetkeen. Palaa tähän harjoitukseen aina, kun sinusta tuntuu, että tarvitset 
hengähdystauon. 

 

https://oivamieli.fi/skanneri.php 
 

Kuvaile, miltä kehon skannaaminen sinusta tuntui: Missä kehon osissa huomasit 
jotain tuntemuksia? Millaisia tuntemukset olivat? Millaisia ajatuksia ja tunteita 
sinulla heräsi harjoituksen aikana? 
 

 

 

 

2) Tietoinen syöminen 
Nyt kun olet tutustunut tietoiseen läsnäoloon ja harjoitellut kehon sekä ympäristön 
skannaamista, on aika haastaa itsesi. Seuraava tehtävä vie sinut sen vaikeimman 
asian, eli ruuan ja syömisen äärelle. Tehtävä saattaa tuntua aluksi epämiellyttävältä, 
mutta tee se silti, kaikista mieleen nousevista tunteista ja ajatuksista huolimatta. 
Tietoisen läsnäolon säännöllisellä harjoittamisella ruokailu- tai syömistilanteessa on 
mahdollista kokea koko ruokailutilanne eri tavalla, ja näin ollen saada uusi kokemus 
itselle vaikeasta tilanteesta.  
 

https://oivamieli.fi/skanneri.php
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Vaihtoehtoisesti voit tehdä alla olevasta linkistä löytyvän tietoisen syömisen 
harjoituksen tai sen jälkeen esitetyn tietoisen aterian harjoituksen. Halutessasi 
voit tehdä myös molemmat. 
 
https://oivamieli.fi/tietoinen_syominen_exercise.php 

 

Tietoisen aterian harjoitus 
•Rakenna itsellesi mukava ruokailuhetki. Istu viihtyisään paikkaan (istu muutenkin 
aina alas syödessäsi) ja asettele ruoka kauniisti tarjolle. Poista kaikki muut 
häiriötekijät. 
•Ennen kuin alat syödä, laita silmät hetkeksi kiinni ja ota pari syvää hengitystä. Mitä 
tuntemuksia ja mielikuvia ruokailu sinussa herättää? Haluatko ahmia ruuan 
nopeasti, nouseeko syyllisyyden tunteita vai oletko innoissasi? Suhtaudu kaikkiin 
kehon ja mielen tuntemuksiin avoimen uteliaasti ja hyväksyvästi. Huomaa, jos mieli 
alkaa arvottaa tilannetta hyväksi tai huonoksi. 
•Aseta mielessäsi intentio eli aikomus: tämä ateria ravitsee kehoasi ja syöt juuri 
itsellesi sopivan määrän. 
•Käytä näköaistiasi katsellaksesi ruokaa. Minkä väristä ruoka on? Mitä 
yksityiskohtia siinä havaitset? 
•Käytä hajuaistiasi ja aisti ruuan tuoksut. Huomioi, mitä mielikuvia erilaisista 
tuoksuista nousee ja miten keho nyt reagoi? 
•Nyt vasta laita ensimmäinen haarukallinen suuhun tuntien koko ajan kehosi 
liikkeet ja miltä ruoka suussa tuntuu. Minkälainen koostumus ruoassa on? 
Kuuluuko ruoan pureksimisesta ääniä? Minkälainen kokemus nielaiseminen on? 
Pystytkö tuntemaan, miten ruoka lähtee laskemaan ruokatorvea alas? 
•Maistele hitaasti maun eri vaiheita ensi puraisusta jälkimakuun asti. Kiinnitä 
huomio samalla kehoosi ja mieleesi – pyrkiikö mieli harhailemaan muualle, 
syömisestä pois? Nouseeko kehossa tuntemuksia? Suhtaudu kaikkiin havaintoihisi 
lempeästi ja hyväksyvästi, ilman että sinun tarvitsee muuttaa mitään. 
•Aisti syödessäsi, milloin alat olla kylläinen. Voisitko lopettaa syömisen jo hieman 
ennen vatsan täyttymistä? Mitä tuntemuksia tämä ajatus herättää? Tee tietoinen 
päätös lopettamisesta sopivassa kohdassa. 
•Kiitä vielä lopuksi itseäsi ravitsevasta ateriasta ja harjoituksesta! 
 
 

3)  Miltä tietoisen aterian harjoitus tai tietoisen syömisen harjoitus tuntui? 
Millaisia tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita sinulla heräsi? 

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

https://oivamieli.fi/tietoinen_syominen_exercise.php
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