Unien ymmärtäminen ilman
teorioita ja tulkintoja
Markku Siivola
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merikkalainen psykiatrian professori
Montague Ullman toimi uransa alussa psykoanalyytikkona kuudentoista
vuoden ajan. Sen jälkeen hän totesi, että
psykoanalyysiin sisältyi liikaa ennalta määrättyjä perusolettamuksia, jotka haittasivat
unien syvempää ymmärtämistä. Niinpä hän
sanoutui irti psykoanalyysista omistautuen
sellaisen uniryhmäprosessin kehittämiseen,
joka ei turvaudu unien tulkintaan sekä maksimoi unen ymmärtämistä edistävät tekijät
ja unennäkijän turvallisuuden.
Tämä prosessi on kahdeksanvaiheinen
noin kolmen tunnin mittainen prosessi,
jonka aikana ryhmä tulkitsematta ja analysoimatta eläytyy voimakkaasti yhden osanottajan kertomaan uneen monin eri tavoin.
Uniryhmäforumimme pääsivua http://siivola.org/surf/ lainaten:
”Ullmanilaisten uniryhmien muista
uniryhmistä erottava erityispiirre on,
että se ei sisällä mitään unientulkintajärjestelmää. Se maksimoi unennäkijän
vapauden päättää itse, mitä uni hänelle
merkitsee ilman ulkopuolisten tulkintojen painolastia. Tämä on kyllä sangen
monien muidenkin uniryhmämenetelmien ihanteena käytännön toteutuksen
jäädessä kuitenkin yleensä vaillinaiseksi
ja taustaideologiaansa tai unen vapaata
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ilmituloa estäviin ennakkosääntöihinsä
sidotuksi. Ullmanin jo 1970-luvulla kehittämä uniryhmäprosessi sisältää erityisen paljon unennäkijää ja koko uniryhmää suojelevia sekä unen välitöntä
elämyksellistä ymmärrystä edistäviä tekijöitä (safety factor & discovery factor),
tuloksena vapaan ja turvallisen liikkumavaran suova ilmapiiri.
Koska prosessi ei vaadi minkään selitysjärjestelmän opiskelua, ei terapeuttisten eikä muidenkaan, ja koska se sisältää
erityisen paljon unennäkijää suojaavia
turvallisuusmekanismeja, voivat uni-
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ryhmissä olleet aloittaa vuorostaan omat
uniryhmänsä. Näin voidaan unet laajemmassakin mitassa palauttaa asiantuntijoilta takaisin niiden varsinaisille asiantuntijoille: unennäkijöille itselleen.”
Uniryhmissä ei opita ainoastaan unia,
vaan unien kautta ja avulla myös toisen ihmisen äärimmäisen tarkkaa kuuntelemista,
josta on luonnollisesti hyötyä myös jokapäiväisessä arkielämässä.
Ruotsiin perustettiin Ullmanin myötävaikutuksella Ruotsin uniryhmäforum eli
Drömgruppsforum vuonna 1990, ja Suomeen se perustettiin vuonna 2003 samannimisenä eli Suomen uniryhmäforum, josta
käytämme lyhennystä Surf, joka onkin sopiva lyhenne pääasiassa Internetissä tiedotuskeskuksena toimivalle forumillemme. Sieltä
löytyy paljon uniasiaa, myös linkit Montague
Ullmanin tuotantoon. Sen toiminta materialisoituu bittieetteristä näkyväksi kahdesti
vuodessa: syksyisin kolmipäiväisenä seminaarina Ystävyyden Majatalossa Kruusilassa
lähellä Salon kaupunkia, ja kevättalvisin
vaihtelevilla paikkakunnilla, nyt 19.3.2011
Turussa Konsan Kartanossa (katso s. 14–
15).
Lisää tietoja Suomen uniryhmäforumista
http://siivola.org/surf/
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ysioterapeutin työn alkuvuosina huomasin, kuinka kehotyöskentely auttoi
asiakkaita avaamaan omaa elämäntarinaansa. Hoitosuhteet olivat vuosiakin
kestäviä ja tarinoiden kuunteleminen ja
vuorovaikutteinen jakaminen rikastuttivat
hoitajan ammattiani.
Erikoistuttuani lymfaterapiaan, jossa
käsitellään elimistön puolustusmekanismia/immuniteettia, hoitojen vaikutukset
menivät syvemmälle. Keho ja mieli alkoivat
kertoa ”haava-tarinaansa” yhä syvemmistä kerroksista. Esim. fyysisten kipujen alta
saattoi nousta tietoiseen mieleen kokemus
pelottavasta tilanteesta lapsuudessa.
Kokemus oli painunut alitajuntaan/kehoon ja nousi tietoisuuteen lymfahoidon aikana tai seuraavana yönä. Kun keho ja mieli
alkoivat toimia yhteistyössä, myös kivut vähenivät ja poistuivat.
Lymfasysteemi on meille elintärkeä puolustusmekanismi erilaisissa sairauksissa. Se
auttaa meitä puolustautumaan kehoomme
tunkeutuvia taudinaiheuttajia vastaan (bakteerit, virukset). Kun sairastamme esim.
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flunssan, lymfosyytit alkavat vasta-aineen
muodostamisen virusta vastaan. Seuraavalla
kerralla, kun virus tunkeutuu kehoomme,
vasta-aineet tunnistavat ja tuhoavat sen, emmekä sairastu enää siihen flunssaan.
Tunnetasolla
puolustusmekanismia
edustaa lähinnä pelon tunne.
Kukaan meistä ei voi välttyä elämänsä
aikana lukuisista traumoista.
Modernissa traumaterapiassa onneksi
jo tunnustetaan, että jokaisella mielenjärjestelmällä on vastineensa kudosjärjestelmässä. Mieli ja keho viestivät keskenään
hermo- ja lymfajärjestelmän kautta.
Meillä on elämän aikana paljon tilanteita,
joissa emme pysty poistamaan pelon energiaa kehostamme. Eläimillä on paljolti samanlainen lymfa- ja hermojärjestelmä kuin
ihmisillä. Luonnossa eläimet purkavat pelkoenergiaa vaaran kohdatessa tärisemällä.
Meillä ei nyky-yhteiskunnassa ole mahdollista samanlaiseen purkamiseen. Pelon energiaa kertyy kehoomme esim. Kun kohtaamme
tai joudumme todistamaan fyysistä väkivaltaa,
erilaisissa tapaturmissa, leikkaustoimenpiteissä jne. Tämä pelon energia jähmettyy
kehoomme aiheuttaen ahdistuneisuutta, jännityksiä, paniikkioireita ja kipuja.
Lymfaterapiassa olen päässyt auttamaan
asiakkaitani purkamaan näitä patoutuneita
pelon energioita/traumoja. Kieltäminen (yksi
osa puolustusmekanismia traumatilanteessa)
on auttanut kriittisellä hetkellä selviytymään
tilanteesta. Turvallisen hetken tullen muuntunut mielen/kehontila voi palautua normaaliksi. Hoitotilanteeseen liittyy yleensä silloin
kehon tärinää, joka ilmaisee pelon energian
poistumista. Tietoisuuteen nousee yleensä
myös kuvia, tietoa traumatilanteesta.
Henkilökohtaisen elämänkoulun ”pysäkit” ja hoitotyö haastoivat minua jatkamaan
opintoja psyykkiselle ja sosiaaliselle puolelle.
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Psykodraamaopinnot auttoivat löytämään uudelleen lapsuuden luovaa, leikkisää puoltani.
Sain aloittaa myös erilaisten ”uinuvien” puolien vahvistamisen ja elämääni liittämisen.
Oma haava-tarinani sai eheytyä ja korjaavat
kokemukset lisääntyivät.
Kun sain riittävästi vahvistusta ja hyviä
kokemuksia hoitotyössäni, halu jakaa siitä muille heräsi sen myötä. Tänä päivänä
koulutan lymfaterapiaa ja tunnekoulutuksia
eri puolilla suomea. Tunnelähde-ohjaaja
koulutuksessa yhdistyvät sekä omakohtaiset
kokemukseni parantumisen mahdollisuudesta, että kouluttautumisen myötä saamani
teoriatieto parantamisesta.
Tunnelähde-ohjaaja koulutus antaa menetelmän tunnekokemusten kohtaamisiin asakastyössä. Koulutuksen myötä tunnetietoisuus
lisääntyy. Lisäksi voit auttaa asiakkaita purkamaan patoutuneita tunnetiloja/traumoja. Menetelmän avulla heillä on mahdollisuus saada
korjaavia kokemuksia vanhoihin haavoihinsa.
Tunne-energioiden tasaantumisen myötä kyky
elää täyttä ja tyydyttävää elämää lisääntyy.
Et voi kuitenkaan auttaa sen enempää
asiakastasi, kuin mitä itse olet eheytynyt.
Lymfakoulutus perustuu kokemukselliseen
oppimiseen. Koulutus lisää omaa keho/mielitietoutta. Oivaltaminen ja tietoisuus lisääntyvät oman kokemuksesi, itsetuntemuksesi
kautta ja teoriatieto tukee sitä.
Elämäntarinamme on tallennettuna kehon muistiin. Täyttä elämää kahlitsevat ja
rajoittavat oireet kehossamme on saatava
tietoisuuteen, jolloin parantuminen voi alkaa. Kehotietoisuutemme voi herätä, kunhan se vain saa siihen mahdollisuuden.
SateenKaarina
Kaarina Moilasen kurssi Konsan
Kartanossa 11.–12.6. (katso s. 14–
15).

