
Tee olosi niin miellyttäväksi kuin mahdollista. Voit sulkea silmäsi tai kohdistaa katseesi alaviistoon lattiaan.
 Vakaannuta hengityksesi rentoutuneeksi. Hengitä tavallisesti, kehosi osaa sen hyvin.

 Kiinnitä huomiosi hengitysilman lämpötilaan uloshengittäessäsi.
 Hidasta hengitystäsi niin hitaaksi, kuin sinusta tuntuu miellyttävältä.

 Kiinnitä huomiosi jalkateriisi ja vartalon ja istuimen kosketuspisteisiin. Koe olosi miellyttävästi nykyhetkeen
ankkuroituneeksi, vakaantuneeksi ja tuetuksi.
 Kuvittele mielessäsi väripaletti.
 Valitse hiljaa mielessäsi kolme-neljä väriä, joilla on erityisen rauhoittava ja turvaa antava vaikutus sinulle.
 Anna mieleesi tulla jokin paikka, sellainen, joka on hyvä, turvallinen ja miellyttävä paikka sinulle. Voit valita
tuntemasi paikan tai luoda kokonaan uuden paikan.
 Kuvittele, miltä aiemmin valitsemasi värit näyttäisivät siellä paikassa, turvapaikassasi.
 Pysähdy huomioimaan, millaisia ääniä turvapaikassasi kuuluu?
 Millaisia tuoksuja tai hajuja haluat siellä olevan?
 Millainen lämpötila turvapaikassasi on?
 Mieti, mitä muuta haluat siellä olevan? Mitä haluat aistia ja kokea turvapaikassasi? Esimerkiksi joitakin tiettyjä
sään ominaisuuksia, tietty säätila? Joitakin miellyttäviä tunnelmia ?
 Katsele ympärillesi turvapaikassasi. Onko jotain, mitä haluaisit lisätä sinne tehdäksesi turvapaikastasi vieläkin
turvallisemman ja itsellesi omannäköisemmän? Esimerkiksi esineitä, luontoelementin…?
 Onko jotain, mitä haluaisit muuttaa, lisätä tai poistaa turvapaikassasi siten, että se tuntuisi vielä
turvallisemmalta ja rauhoittavammalta?
 Kun turvapaikkasi on juuri sellainen, kuin haluat, kohdista huomiosi siihen, mitä tunnet kehossasi
turvapaikassa ollessasi. Nauti näistä tuntemuksista.
 Millaisia ajatuksia liikkuu mielessäsi, kun olet turvapaikassasi? Millaisia ajatuksia turvapaikkaan liittyy?
 Tästä lähtien voit saada yhteyden näihin tuntemuksiin, tunteisiin ja ajatuksiin menemällä mielessäsi
turvapaikkaasi niin usein kuin haluat. Pidä turvapaikkasi omassa hallinnassasi ja kerro siitä muille ihmisille vain
siinä tapauksessa, että itse haluat kertoa siitä – ja ainoastaan ihmisille, joiden arvelet osaavan kunnioittaa
turvapaikkaasi.
 Luo seuraavaksi kuvitteellinen yhdysreitti turvapaikkasi ja nykyhetken välillä. Harjoittele kulkemalla
edestakaisin, turvapaikan ja nykyhetken väliä, jotta voit testata, toimiiko reitti. Jos reitti ei toimi, tee siihen
muutoksia siten, että saat reitin toimimaan.
 Kun yhdysreitti on kivasti muodostunut ja toimii hyvin, viivy turvapaikassasi niin kauan kuin haluat. Tule sen
jälkeen yhdysreittisi kautta takaisin tässä ja nyt -hetkeen, kun olet valmis tulemaan.
Kuinka voimakas ahdistuksesi tai muu kehollinen vireystasosi on nyt turvapaikkaharjoituksen päätyttyä? (0 = ei
lainkaan - - - - - - - - 10 = maksimi) Vastaukseni: ___________
Koitko joitakin vaikeuksia turvapaikkaa luodessasi? Miten voit ottaa vaikeudet huomioon ensi kerralla, kun teet
turvapaikkaharjoitusta?

Tämän harjoituksen avulla luot itsellesi mielensisäisen voimavaran, joka vahvistaa parasympaattisen
hermoston toimintaa yliaktiivisen sympaattisen hermoston toiminnan vastapainoksi. Sinun ei tarvitse olla
huolissasi, osaatko tehdä harjoitteen oikein, ei ole olemassa ”oikeaa” tai ”väärää” turvapaikkaa. Voit halutessasi
muuttaa tai vaihtaa turvapaikkaasi myöhemmin.
• Vinkki: Lue harjoitus ääneen ja tallenna se kännykkäsi sanelimeen. Voit sen jälkeen tehdä harjoitetta kuunnellen.

Turvapaikan luominen
Kuinka voimakas ahdistuksesi tai muu kehollinen vireystasosi on tällä juuri hetkellä?
(0 = ei lainkaan - - - - - - - - 10 = maksimi) Vastaukseni: ___________
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