
      

 

HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde 
itseen ja ruokaan 

 

 

Viikko 6 
 
Hyväksynnän harjoittelu 
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Vapaudu mielesi vallasta! 
 
 
Kehotus hyväksyä kielteisetkin ajatuksesi ja tunteesi saattaa tuntua omituiselta. 
Kysymys on oikeastaan siitä, että on avoin sitä kohtaan, mitä joka tapauksessa kokee. 
Luultavasti haluaisit vain päästä eroon ahdistuksesta ja epämiellyttävistä tunteista, 
eikä niiden hyväksyminen tule silloin kuuloonkaan. Intuitiommekin sanoo, että 
tuskasta pitää päästä eroon mahdollisimman nopeasti. Sanaan hyväksyntä 
yhdistetään usein ajatuksia luovuttamisesta ja alistumisesta: ”ihan sama, olkoon sitten 
näin” tai ”en voi tehdä tälle asialle mitään”. Nyt ei kuitenkaan puhuta sellaisesta 
hyväksynnästä. Sitä voisi kutsua passiiviseksi hyväksynnäksi, mutta HOT 
tähtää aktiiviseen hyväksyntään. On tarkoitus opetella hyväksymään sellaiset 
sisäiset seikat, joihin ei voi itse vaikuttaa (esim. tunteet ja ajatukset), ja samanaikaisesti 
opetella toimimaan niillä elämän osa-alueilla, joihin voi vaikuttaa (omat teot).  

Hyväksyntätaitojen avulla sinun on mahdollista oppia näkemään tunne syödä, ajatus 
syömisestä tai kielteiset ajatukset itsestäsi ja kehostasi uudesta näkökulmasta. Sinun 
on mahdollisuus tarkastella noita ajatuksia välimatkan päästä sekä opetella 
suhtautumaan niihin hyväksyvästi ja vähitellen jättämään ne sikseen. Nuo ajatukset 
eivät kerro totuutta sinusta. Miltä kuulostaa TALO-metafora? 

 
Talo 

 
Olet kuin talo, täynnä huonekaluja. Huonekalut eivät ole, eivätkä voi koskaan olla, yhtä kuin 
talo. Huonekalut ovat talon sisältö. Talo ainoastaan pitää sisällään huonekaluja ja on se paikka, 
jossa huonekalut voivat olla huonekaluja. Se, pidetäänkö huonekaluja hyvinä vai huonoina, ei 
kerro mitään talon arvosta. Sinä olet talo, mutta et huonekalut. Ajatuksesi ja tunteesi ovat 
huonekalut. Samoin kuin huonekalut eivät ole talo, ajatuksesi ja tunteesi eivät ole sinä. Ne ovat 
kokemuksia, joita sinulla on, samoin kuin huonekalut. 

 



       

SIVU   3 

 
 

  
Kohtaa omat ajatuksesi! 

 
 
Mielesi saattaa kertoa sinulle, että jonkin tilanteen 
kohtaaminen on niin pelottavaa ja vaarallista, että et tule 
ikinä selviämään siitä ja on parempi, että et edes yritä. 
Esimerkiksi mielesi voi ylläpitää uskomusta siitä, ettet voi 
missään nimessä mennä uimahalliin, sillä oma keho on 
niin ruma ja vastenmielinen. Jos uskot mielesi tarinoita, et 
ikinä yritä muuttaa tapaasi toimia, et saa uusia 
kokemuksia ja tilanteesi pysyy samana. Ainoa keino 
päästä eteenpäin, on muuttaa toimintatapoja ja kohdata 
myös nuo vaikeatkin tilanteet, ajatukset sekä tunteet. Jos 
uskallat ottaa riskin ja kyseenalaistaa sen mitä ajatuksesi 
sinulle kertovat, tulet luultavasti huomaamaan, että 
todellisuus ei olekaan niin kauhea kuin mielesi sinulle 
väittää. Kehen uskot, pikku-ukkoon olkapäälläsi, jolla on 
aina uusi tarina ja selitys vai omaan kokemukseesi? 
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Vaikeiden tilanteiden kohtaaminen kannattaa 
aloittaa vähiten pelottavasta asiasta ja edetä 
sitten asteittain kohti hankalampia tilanteita. 
Muutosten tekeminen ja pelottavien tilanteiden 
kohtaaminen saattaa aluksi tuntua ylivoimaiselta 
tehtävältä. Voidaksesi ryhtyä tähän tehtävään, 
sinun on oltava halukas kohtaamaan kaikki 
ajatuksesi ja tunteesi avoimesti, ilman 
vastustusta. Sinun täytyy kohdata myös ne 
kaikkein pelottavimmilta ja ahdistavimmilta 
tuntuvat ajatukset. Ne saattavat liittyä ruokaan, 
syömiseen, kehoon, liikuntaan, lepäämiseen, 
yksinoloon, lihomiseen, omien todellisten 
tunteiden näyttämiseen tai ihan mihin tahansa. 
Et siis voi paeta tai kääntyä ympäri, kun 
epämiellyttävät tunteet ja ajatukset tuntuvat 
kasvavan, kun teet muutoksia tottumuksissasi. 
Saatat jossain vaiheessa haluta perääntyä, mutta 
silloin sinua ehkä auttaa ajatus sisäisten 
tapahtumien aaltoliikkeestä: vaikka ne ensin 
tuntuisivatkin vain kasvavan ja kasvavan, jossain 
vaiheessa saavutat kuitenkin aallonharjan ja 
epämiellyttävä olo alkaa vähentyä. Sinun on vain 
jaksettava surffata tuossa aallokossa ja odottaa 
aallokon tyyntymistä. Tässä tehtävässä voit 
turvautua tietoisuusharjoituksiin ja muistaa, että 
voit vain tarkkailla tunteitasi sekä ajatuksiasi ja 
katsoa, miten ne kulkevat ohitsesi. Sinä et ole 
yhtä kuin ajatuksesi ja tunteesi, vaan olet jotain 
paljon ainutlaatuisempaa! 
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Ole lempeä itsellesi 

Hyväksyntä on sen ottamista, jota meille tarjotaan, ilman välttelemistä, 
kontrolloimista, tuomitsemista tai arvioimista. Hyväksyntä tarkoittaa lempeää ja 
rakastavaa asennetta itseä, omaa menneisyyttä ja mielen sepittämiä tarinoita kohtaan 
tiedostaen entistä paremmin omat kokemukset ja huomaten, että olet tarpeeksi suuri 
sisältämään ne kaikki. Sinun ei tarvitse yrittää hankkiutua eroon mistään 
kokemuksistasi. Pysähdy tässä kohtaa olemaan itsellesi tai muille 
myötätuntoinen ANTEEKSIANTO – metaforan tapaan. 

 

Anteeksianto  

Aseta kaksi tuolia vastakkain, ja istu niistä toiselle. Kuvittele toiselle tuolille istumaan se 
henkilö, joka tarvitsee Sinun anteeksiantoasi, olit se sitten sinä itse tai joku muu. 

Kuvaile itsellesi mielessäsi tilanne, joka pitää antaa anteeksi. Sinulla on kokemus, että sinua 
on kohdeltu huonosti, epäoikeudenmukaisesti tai muuten epäreilusti. Kuvaile ja nimeä asiaan 
liittyvät tunteet ja ajatukset. Mieti, miten nämä ajatukset ja tunteet ovat vaikuttaneet 
sinuun. Tämän kaltaisissa tilanteissa voimme helposti jäädä kiinni siihen, että haluamme olla 
oikeassa. Oikeassa olemisella saattaa olla kova hinta. Voitko hellittää taistelustasi olla 
oikeassa? Voitko olla halukas tuntemaan kaikki asiaan liittyvät tuskalliset tunteet ja 
ajatukset? 

Kerro tuolilla istuvalle henkilölle mitä tahansa hänelle pitääkin sanoa. Mieti myös, mitä 
Sinun on kuultava tuolta toiselta henkilöltä osana anteeksiantoprosessia. 

 

 

 

 

 

 

Pohdinta: 
Mitä sinulle merkitsisi, jos alkaisit toimia ajatellen, että olet kelvollinen ja riittävä? Mikä 
estää sinua rakastamasta itseäsi juuri sellaisena kuin olet? 
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Olet ehkä käyttänyt ison osan elämästäsi itsesi arviointiin, selityksiin ja erilaisten 
syiden etsimiseen. Itsestä luotu käsitys on se tarina, jonka olet koostanut itsestäsi ja 
elämästäsi ja jonka olet kaupannut itsellesi. Se sisältää kaikki ajatukset, tunteet, kehon 
tuntemukset, muistot ja käsitykset, jotka olet ”ostanut” ja koonnut pysyväksi 
kuvaukseksi itsestäsi. Tämä on se minäkuva, jonka tunnet kaikkein parhaiten, koska 
käytät sitä arjessasi kuvaamaan itseäsi. Jos olet ison osan elämästäsi ajatellut että 
”minä olen ruma ja lihava”, todennäköisesti ajattelet, että hyvin moni asia ympärilläsi 
vahvistaa tuota näkemystä. Huomaamattasi voit hakea vahvistusta omalle 
näkemyksellesi. Koiran omistajat näkevät kaupungilla liikkuessaan paljon enemmän 
koiria kuin ne, joilla ei ole koiraa. Ajatuksistasi on tullut osa minäkuvaasi. On 
mahdollista, että joku muu voisi nähdä asiat toisin. Joku muu voisi ajatella toisin kuin 
sinä. Tietoisuustaitojen sekä hyväksynnän harjoittelun avulla Sinä voit kuitenkin 
huomata, että mielesi luoma tarina ei ole ehdoton totuus eikä se ole yhtä kuin sinä. 
Sinä et muutu, vaan kokemasi ajatukset ja tunteet muuttuvat. Aivan kuten TAIVAS 
JA SÄÄ - metafora opettaa. 

 

Taivas ja sää 

Ajattele itseäsi taivaana. Ajatuksesi ja tunteesi ovat kuin sää. Sää muuttuu alinomaa, mutta 
vaikka sää olisi kuinka myrskyisä tahansa, se ei voi vahingoittaa taivasta millään lailla. 
Pahimmatkaan ukkosmyrskyt tai rankkasateet eivät aiheuta sille harmia. Oli sää kuinka huono 
tahansa, taivaalla on sille aina tilaa, ja ennemmin tai myöhemmin sää aina muuttuu. 
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Kivi rannalla 
 
Istu hetken aikaa silmät kiinni keskittyen 
hengitykseesi. Kun olet valmis, ajattele 
jotain vaikeaa asiaa tai kipeää muistoa, 
joka vaivaa sinua tällä hetkellä. Kuuntele 
ensin niitä tuntemuksia, joita tämä asia 
kehossasi herättää. Tule tietoiseksi niistä 
ja havainnoi, mitä löydät. Suuntaa 
hengityksesi siihen kehon osaan, jossa koet 
tuntemukset voimakkaimmin ja suhtaudu 
niihin lämpimän hyväksyvästi. Sano 
hiljaa itseksesi:  
Tämä tunne on tässä. Otan sen vastaan. 
Olen avoin sille. Jatka hengittämistä ja kiinnitä kaikki huomio hengitykseesi.  

Voit ajatella, että vaikea tunteesi on aluksi suunnaton kuin kivenlohkare. Sinusta tuntuu 
kuin se musertaisi Sinut. Ympäröi nyt tuo ikävä tunteesi ystävällisyydellä ja hengittele sitä 
kohti lempeästi. Huomaat vähitellen, kuinka tunteesi helpottuu, tuo lohkare pienenee kiveksi. 
Sijoita nyt mielessäsi tämä kivi keskelle hiekkarantaa. Meri ympäröi sitä lempeästi ja meren 
aallot hyväilevät kiveä hengityksesi tahdissa. Hengitä kiveen lämpöä ja myötätuntoa. 
Huomaat, että kivi pienenee entisestään ja saa myös omat fyysiset tuntemuksesi 
pienenemään. 

Pohdinta: 
Millä elämäsi osa-alueilla voisit soveltaa hyväksyvää suhtautumistapaa? Voisitko lopettaa 
kamppailun? 

 
Hyvä ja merkityksellinen elämä on sellaista, jossa ei ole pakottavaa tarvetta tukahduttaa 
tai säädellä tunteita ja ajatuksia syömisen, syömättömyyden tai kehon kurittamisen ja 

arvostelemisen avulla. Hyvään elämään sisältyy niin epämiellyttäviä kuin myös mukavia 
tunteita ja hetkiä. Jotta voit elää täysillä oman näköistäsi elämää sinun on päätettävä ja 
uskallettava irrottaa juuri, joka kiinnittää sinut syömishäiriöön. Kun uskaltaa päästää irti 

turhasta kontrollista, hallintayrityksistä ja harjoittelee psykologisen joustavuuden taitoja ja 
pyrkii tekemään arvojensa mukaisia tekoja, on mahdollista saavuttaa hyvä elämä ilman 

syömishäiriötä. Pahan olon määrää ei voi itse valita mutta hyväksynnän asteeseen voi itse 
vaikuttaa. Kannattaisi lopettaa taistelu jonkin sellaisen kanssa, jota ei itse voi täysin 
kontrolloida, ja pyrkiä muuttamaan jotain sellaista, jota voi kontrolloida. Vähän niin 

kuin KIVI RANNALLA – metafora. 
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Mitä minä hyväksyn? 
 

 
Hyväksyntä on avoimuutta sitä kohtaan, mitä kokee ja tuntee. Se on luopumista 
taistelusta pahaa oloa vastaan varsinkin silloin kun tämä taistelu johtaa huonoon 
lopputulokseen. Hyväksyntään voi liittyä toimiminen epämiellyttävien tunteiden 

kanssa, silloin kun toiminta johtaa sinua arvojesi mukaiseen suuntaan. 
Hyväksynnän näkökulma merkitsee luopumista siitä käsityksestä, että meidän 
pitäisi aina ja joka hetki olla onnellisia eikä pahaa oloa saisi esiintyä. Todellinen 

kärsimys on sitä, että lykkäät sellaisen elämän elämistä, jota todellisuudessa haluat 
elää vain sen vuoksi, että haluat voittaa kamppailun pahaa oloasi vastaan. Sinun ei 
tarvitse heti pystyä olemaan avoin kaikkea sitä kohtaan, mitä koet. Riittää, että otat 
huomioon sen mahdollisuuden, että voit joskus toivottaa tervetulleeksi niin hyvät 

kuin epämiellyttävät tuntemuksesi. Sinun ei tarvitse uskoa pystyväsi suhtautumaan 
pahaan oloosi hyväksyvästi, sillä hyväksynnässä ei ole kyse uskomisesta. Sen 

tunteminen, mitä jo tunnet, ei ole uskon asia. Hyväksyntä tarkoittaa kaikenlaisten 
muistojen, ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä sellaisenaan, 

huolimatta siitä pidätkö niistä vai et. 
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Viikkotehtävä 6  
 
Viimeisen viikon tehtävien on tarkoitus auttaa sinua ottamaan hyväksyvä ja avoin 
näkökulma tunteisiin ja ajatuksiin. Hyväksynnän harjoittelu on tärkeää myös siksi, 
että pystyt ottamaan etäisyyttä ajatuksiisi. 
 
Osa 1: Pohdi seuraavia kysymyksiä 
 
Voi olla, että olet käyttänyt aikaa ja energiaa itsesi nimittelyyn, selityksiin ja 
kuvitelmiin itsestäsi. Saatat inhota tätä ”nimilappua”, jonka olet itseesi kiinnittänyt. 
Voi myös olla, ettet ajattele tuosta nimilapusta oikein mitään tai voi olla niin, että 
pidät joistain nimilapun kohdista ja joistain et. Ongelmana kuitenkin on se, että kun 
tähän omasta itsestä luotuun käsitykseen jää kiinni, tekee kaikkensa saadakseen 
todellisuuden vastaamaan tätä luomaansa käsitystä itsestä. Tämä koskee sekä 
myönteisiä että kielteisiä asioita. Ihminen on monimutkainen olento. Kun sanot 
esimerkiksi "Minä olen huono", se ei kerta kaikkiaan voi olla joka tilanteessa totta. 
Entä jos käsityksesi itsestäsi ei ole kokonaan tai ollenkaan totta? Oletko valmis 
luopumaan tai kyseenalaistamaan sen käsityksen, jonka mielesi on itsestäsi luonut? 
 
 
1) Pohdi nyt alla olevia kysymyksiä ja kirjoita vastauksesi niiden perään 
 
 

Minä olen henkilö, joka... 
 

Minä olen henkilö, joka ei... 
 

Huonointa minussa on... 
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2) Tarkastele nyt antamiasi vastauksia. 
 

Pohdi jotakin kielteistä käsitystä, joka sinulla itsestäsi on. Jos käsityksesi itsestäsi 
on esimerkiksi, ”Minä olen huono”, keskity siihen. Ota välimatkaa tähän 
kielteiseen käsitykseen itsestäsi, ja ainoastaan tarkastele sitä tietoisesti 
havainnoiden. Pane tämä ajatus ainoastaan merkille. Sano itsellesi viime viikon 
tapaan: ”Huomaan että minulla on ajatus, jonka mukaan minä olen huono 
ihminen. Kiitos mieleni tästä ajatuksesta.”  

 
 
 
3) Anna ajatuksen lipua pois kuten lehti 4. viikon mielikuvassa Virrassa lipuvat 

lehdet. 
 
 
 
4) Tutki, löydätkö itsestäsi muita esimerkkejä liiallisesta takertumisesta omiin 

ajatuksiisi. Pystytkö ottamaan välimatkaa kaikkiin luomiisi käsityksiin omasta 
itsestäsi? Entä jos jokainen näistä käsityksistä onkin ainoastaan ohimenevä 
ajatus? Ajatukset itsestämme voivat myös vaihdella tilanteesta ja paikasta 
riippuen. Ei sen enempää eikä vähempää. 

 
 
Itsestä luotu käsitys on se tarina, jonka olet koostanut itsestäsi ja elämästäsi, ja jonka 
olet kaupannut itsellesi. Se sisältää kaikki ajatukset, tunteet, tuntemukset, muistot ja 
käsitykset, jotka olet koonnut kuvaukseksi itsestäsi. Tämä on se minäkuva, jonka 
tunnet kaikkein parhaiten, koska käytät sitä arjessasi kuvaamaan itseäsi. 
 
 
 
 
5) Pohdinta: Oletko luopunut jostakin itsellesi arvokkaasta suunnitelmasta tai 

tärkeästä asiasta siksi, ettet ajatuksissasi pystynyt siihen? Ostatko ajatuksiasi 
joskus liikaa? 
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Osa 2: Täydennä lauseet 
 
Tee nyt seuraava lauseentäydennystehtävä, jonka avulla voit syventyä lisää omiin 
käsityksiisi itsestäsi sekä syömishäiriöstäsi. Yritä harjoittaa oppimaasi hyväksynnän 
taitoa täydentäessäsi lauseita. Ei haittaa, jos joidenkin lauseiden kirjoittaminen 
tuntuu epämiellyttävältä, sillä voit vain antaa sellaisten ajatusten olla. Muistele 
hankalan paikan tullen kaikkia edellisillä viikoilla oppimiasi taitoja ja hyödynnä 
niitä vaikeassa kohdassa. Täydennä nyt nämä lauseet! 
 
 
Salaa minä... 
 
Syöminen... 
 
Ruoka... 
 
Herkutteleminen... 
 
Vartaloni 
 
Tunteeni… 
 
Minä syön… 
 
Minä jätän syömättä…. 
 
 

1) Miltä sinusta tuntui pohtia minäkäsitystäsi? Millaisia tunteita ja ajatuksia 
sinussa herää, kun katsot tehtäviin kirjoittamiasi vastauksia? Onko niissä 
jotain uutta tai yllättävää? 

 
 

2) Havainnoi vielä vastausten herättämiä tunteita ja ajatuksia. Miten nämä 
tunteet ja ajatukset ovat (olleet) yhteydessä sinun toimintaasi sekä tekemiisi 
valintoihin liittyen itseesi ja syömiseen? 

 
 

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

4)  Millaisten tekojen tekemistä aiot jatkaa tulevaisuudessa? 
 

5) Mitä olet oppinut? 
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