Kun pelko vie niin järki vikisee
”Kun tunteet vievät, niin järki vikisee”
oli joulun alla arjen navigaattorini,
kirjoittaa Jaana Hautala.

O

lin saanut elää huikean vauhdikkaan syksyn kohdaten satoja upeita
ihmisiä sekä tarinoita. Elin yrittäjän
unelma-arkea todeksi pysähtyen, kuunnellen, kohdaten, hämmästellen ja oivalluttaen. Odotin joulua ja rauhoittumista
läheisten kanssa jokaisella solullani, mutta
sitten tipahti pommi vuoden viimeisellä
työviikollani. Ikäiseni naisen normaalissa
rutiinilääkärintarkastuksessa tuttu lääkärini
totesi, ettei kaikki ole kehossani kunnossa
ja määräsi täydellisiin tutkimuksiin. Vaikka
olin mielestäni elämäni kunnossa, niin
fyysisesti kuin henkisesti, lääkärin lausahduksen jälkeen pelko nappasi minusta
vallan, sekä lamaannutti niin järjen kuin
kehon muutamaksi päiväksi. Tietoinen
mieli ja järki sanoivat, ”kaikki on ok”, mutta
sydäntä puristi ja kroppa tärisi. Mistä pelko
nousee, ja miksi se sotkee järjen ja mielen
pelimerkit?
Me ihmiset eroamme eläimistä siinä,
että voimme pelätä asioita joita ei ole vielä
tapahtunut ja joita ei ehkä koskaan tapahdukaan. Välillä pelkäämme myös asioita,
joita ei ole edes olemassa. Pelon alkuperäinen tehtävä on kuitenkin ollut suojella
meitä ja pitää meidät hengissä. Luolamiesaikojen elämä tarvitsi pelon käynnistämän
pakene-taistele-lamaannu mindsetin, jotta
me ihmiset selviydyimme. Tätä pakene-taistele-lamaannu mindsettiä harvoin enää
tarvitsemme, mutta turhan usein se ohjaa
arkeamme.
Mielen luonne on levoton. Mieli on
mieluummin tulevassa ja mennessä kuin
tässä hetkessä. Kun pelkäämme asioita, joita
ei ole vielä tapahtunut, huolet käynnistävät
synkkien ajatusten ketjun huomaamatta, ja
myös meidän kognitiivinen suorituskykymme laskee.
Omassa tarinassani minua auttoi
vuosien mentaaliharjoittelu, mutta päivät
olivat raskaat. Lääkärissä käynti pysäytti
minut muutamaksi päiväksi tarkkailemaan
pelkoa, muokkaamaan huoliajatuksia, jotta
ne eivät olisi napanneet minua mukaansa,
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Odotin joulua ja rauhoittumista
läheisten kanssa jokaisella solullani, mutta sitten tipahti pommi
vuoden viimeisellä työviikollani.
ja huomasin että sain tehdä huomattavasti
normaalia enemmän töitä itseni kanssa
saadakseni jonkinlaisen energisen kouluttaja-mindsetin päälle. Pelko yritti koko ajan
ottaa tilaa itselleen.
Oma tarinani päättyi hyvin. Tutkimukset osoittivat lääkärin ennusteet vääriksi, ja
elämä näytti taas uuden korttinsa. Innostuin oman kokemuksen myötä palaamaan
Henkka Hyppösen loistavaan kirjaan
”Pelon hinta”, jonka suosittelen kaikille
joululukemiseksi. Vinkkejä, joita hän kirjassa antaa meille pelon hallitsemiseen ja
voittamiseen:
Henkan ensimmäinen vinkki on pelon
siedättäminen: Jos ihminen siedättää itseään
pelottavissa tilanteissa, niin lopulta pelko
murtuu. Itse tämän rinnalla nostaisin tietoisen ajatusten ja tunteiden tarkkailun sekä
tunneankkuritekniikan, joka on varmasti
joskus nopeampi sekä miellyttävämpi tapa
kuin siedättäminen.
Kiertäjähermon jarrun käyttäminen:
Tiedostaminen, pysähtyminen sekä syvähengitys ovat oivallisia keinoja kaikenlaisiin
pelkotilanteisiin. Hengitystekniikalla pääset
myös pakene-taistele moodista pois, ja
sinun on helpompi olla tietoisempi, läsnä
itsesi sekä tunteittesi kanssa.
Pelkomuiston
muuttaminen: Me
Jos ihminen
NLP:ssä olemme
opetelleet eri tavalla
siedättää
rakentamaan mielen
sisälle uusia strateitseään
gioita, ja näin myös
pelottavissa
voimme muokata
mielen sisällä olevia
tilanteissa, niin
pelkomuistoja.
lopulta pelko
Leiman vaihtaminen kokemukselmurtuu.
la: NLP:stä tuttua

Tietoinen mieli ja järki sanoivat, ”kaikki on ok”, mutta sydäntä puristi
ja kroppa tärisi. Mistä pelko nousee, ja miksi se sotkee järjen ja
mielen pelimerkit?
tunteesta toiseen hyppäämistä käytin itse
paljon menneen viikon aikana. Myös kehon
avulla vireystilan muuttaminen voi kääntää energian toiseksi. Amy Cuddyn voima-asento oma oma lempiharjoitukseni.
Panoksien vähentäminen: Voimme
vaikuttaa pelon panokseen eri keinoin esim.
kärpäs- tai historiaperspektiiviä käyttämällä, hetkeen keskittymällä tai muuttamalla
pelkotilanteen oppimistilanteeksi. Kaikki
NLP Practitioner -koulutuksesta tuttuja
harjoituksia.
Elämä on meille huikea matka. Välillä se
pysäyttää sekä pelottaa ja välillä se hämmästyttää ja antaa ilon kyyneleiden virrata
vuolaana. Nautitaan kaikki MIELI-lehden
lukijat siitä, pidetään huolta toisista ja rakastetaan näitä arvokkaita hetkiä. Elämä on
juuri nyt ja ELÄMÄ ON elämistä varten! m

Jaana Hautala

Suomen NLP- yhdistyksen
puheenjohtaja
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