Rajat työkirja

Rajojesi asettamisen,
kunnioittamisen ja
huoltamisen tueksi.

Asetu hetkeksi rajojesi äärelle,
tehdään pieni tutkimusmatka
Sinua suojaavat rajat ovat kokonaisuus, joka tarvitsee
huoltoa aika ajoin - sydämestäsi saakka itsesi suojaksesi
niitä asettaen.
Kuulostavatko seuraavat tarinat tutuilta?
"Elin vuosia siten, että asetin tietämättäni toisten tarpeet
omieni edelle. Uhrauduin muiden onnen, ilon, tarvitsevuuden
ja pyyntöjen puolesta ja menetin pikkuhiljaa itseni..."

"Olen kärsinyt läheisriippuvuudesta koko ikäni ja pyrin
hakemaan hyväksyntää muilta omilla saavutuksillani, teoilla
ja eleilläni. Haen välittämistä väärällä tavalla, mutta en
pääse kierteestä eroon..."

"Kerta toisensa jälkeen olen ollut liian kiltti. Minulle on
vaikeaa sanoa ei, sillä en pidä pettymyksen tuottamisesta..."

"Haluan aina uskoa toisista hyvää ja olen kamppaillut
rajojeni kanssa kauan. Jollain tavalla kuitenkin aina saan
siipeeni ja sisimpäni täyttää syvä katkeruus siitä, kuinka
olen auttanut toisia lukemattomat kerrat ja jäänyt itse
omien tarpeideni ja tunteideni kanssa yksin."

"Uhraudun liikaa toisten vuoksi, mutta en löydä kultaista
keskitietä. Ajaudun joko miellyttämään tai auttamaan tai
sitten olemaan itsekäs suojatakseni itseöni."

"Ihailen ihmisiä, jotka uskaltavat asettaa rajansa selkeästi.
Minulla ei ole vahvuutta tehdä sitä, vaikka syvällä
sisimmässäni haluaisin nauttia tasa-arvoisista
ihmissuhteista..."

Jos tunnistit yhdestäkin itsesi, et ole yksin. Nämä kaikki
ovat asiakkaideni tuntemuksia pettymyksien kiviseltä
polulta.

Mikä näitä tarinoita ja kokemuksia kuitenkin
yhdistää, on se, että:
- itsearvostusta on opittu tavoitteita asettamalla
- rajojen hahmottamista on opittu tehokkailla työkaluilla
Omien rajojen kunnioittavaa esille tuomista on mahdollista oppia
ja niissä nykyisin pysymisessä on myös onnistuttu
Ja sinäkin pystyt tähän. Sinun hyvinvointisi on mahdollista
lisääntyä. Sinun rajoillasi on merkitystä.

"Sinulla on oikeus suojata itseäsi.
Päästä irti siitä, mikä ei anna
sinulle sitä, mitä siltä toivoisit."

Mitä ne rajat ovat?
Aloitetaan ihan alusta! Raja on kuin näkymätön rajapinta sille,
mitä hyväksyt toisen sanoista, toiminnasta ja tarpeista.
Raja on kuin sinut erottava viiva toisesta, joka ilmaisee sen, mihin
sinun vastuu toisesta henkilöstä päättyy.
Terveet rajat auttavat sinua ylläpitämään terveitä ihmissuhteita
ja suhdetta itseesi.
Raja, jota
toisen ei tule
koskaan ylittää

Uskomuksia ja
arvoja, joita et
itse kannata

Tapoja, joilla
odotat toisten
kohtelevan sinua

Emotionaalinen
tasapaino, joka
sijaitsee sinun ja
toisen välillä

Tila, josta sinä
alat ja toinen
henkilö loppuu

Fyysinen tila
sinun ja toisen
henkilön välillä

Tila, jonka
tarvitset ollaksesi
aito sinä

Tasapaino
saamisen ja
antamisen välillä

Kokemus, jonka
tiedostat: Mikä
vaikuttaa sinuun
haitallisesti

Kokemus
sinun omasta
itsenäisyydestä
Tila, jossa
saat tulla näkyväksi
ja kuulluksi aitona
omana itsenäsi

Terveet vs epäterveet rajat
On olemassa sekä terveitä, että epäterveitä rajoja.
Joskus meille saattaa syntyä väärinkäsityksiä sen suhteen, että
rajamme ovat jollain tapaa huonoja, koska ne pitävät ihmisiä
poissa ja vieraannuttaa meitä toisista ihmisistä.
Se ei ole totta.
Terveet rajat antavat sinulle mahdollisuuden synnyttää yhteyden
vapaana katkeruudesta ja kaunasta. Tällaiset rajat eivät
myöskään anna sinun hukkua toisten kanssa. Terveet rajat
mahdollistavat hyvältä ja turvalliselta tuntuvat ihmissuhteet.
Näiden avulla voit yhdistyä syvemmin ympärilläsi oleviin ihmisiin.
Epäterveet rajat toimivat päinvastoin. Ne voivat jopa tuntua
hyvältä välillä, mutta ne aiheuttavat jatkuvasti tilanteita, joissa
vain toinen osapuoli hyötyy suhteesta tai molemmat päätyvät
olemaan onnettomia.
Esimerkiksi ystäväsi pyytäessä sinulta palvelusta et haluaisi tehdä,
mutta suostut silti ja tunnet ärtymystä. Kenties saatat toimia
passiivisaggressiivisesti. Sinusta tuntuu pahalta tai kyseenalaistat
jopa ystävyyssuhdettasi. Kumpikaan ei hyödy siitä, jos rajoja ei
kunnioiteta puolin ja toisin.
Jos sen sijaan sanotkin: "Olen pahoillani, mutta juuri nyt minulle ei
sovi." Ystäväsi saattaa pettyä hetkeksi, ehkä jopa hieman
harmittaa valita oma itsensä, mutta tunneside ei katoa väliltänne
kuitenkaan mihinkään ja kunnioitus säilyy.

Minkä muodon rajasi saavat?
Pehmeät rajat: Et kunnioita omia rajojasi ja usein päädyt
tilanteisiin, jolloin rajojesi ylitse kävellään.
Tiukat rajat: Rajasi ovat useimmiten liian tiukat. Ne pitävät
ihmisiä etäällä sinusta ja tunnet itsesi yksinäiseksi ja eristyneeksi.
Terveet rajat: Sinulla on selkeä näkemys rajoistasi ja kunnioitat
niitä sekä itse, että ihmissuhteissasi tulet kunnioitetuksi niiden
osalta.

Pehmeät rajat:
Ylijaat tunteitasi

Tiukat rajat:

Terveet rajat:

Vältät muiden
päästämistä lähellesi

Saat, mutta myös
osaat vastaanottaa

Et pyydä toisten
apua tai ota
vastavuoroisesti
sitä vastaan

Uskallat seistä omien
arvojesi ja mielipiteittesi
takana

Sulaudut toisiin
Sinun on vaikeaa
kieltäytyä
Annat enemmän
kuin saat
Haet toisten
hyväksyntää tai
suosiota
Sekaannut
usein tahtomattasi
toisten ongelmiin
Hyväksyt toisten
poissaolevuutta ja
huonoa kohtelua

Sinun on vaikeaa
jakaa ajatuksiasi,
tunteitasi tai ideoitasi
Sinun on vaikeaa
jakaa ajatuksiasi,
tunteitasi tai ideoitasi
Välttelet fyysistä
tai emotionaalista
läheisyyttä
Et halua antaa
asioiden syventyä
Teet katoamistempun
sanoittamatta toiselle

Kommunikoit terveillä
tavoilla
Osaat laittaa omat
tarpeesi
toisten edelle
Osaat pitää
huolta jaksamisesta
ja palautumisesta
Osaat sanoa ei
ja hyväksyt sen
myös toisilta
Et antaudu
kaikkien impulssiesi
varaan

Sinun rajat
Ovatko rajasi pehmeät, liian tiukat, terveet vai jotakin näiden väliltä?

Mitä vaikutuksia epäterveillä rajoilla on ollut ihmissuhteissasi?

Mitä terveitä rajoja näet elämässäsi juuri nyt?

www.eheydenlahde.fi

Fyysiset rajat
Fyysiset rajat erottavat sinut toisista. Ilmaiset niiden
kautta kuka sinuun saa koskea, millä tavalla ja milloin.
Yhtälailla fyysiset rajat ilmaisevat ketkä kuuluvat
lähipiiriisi ja millä tavalla.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Puhelimesi, sähköpostisi, laukkusi tutkiminen ilman lupaasi
- Kotiisi tuleminen ilman lupaa
- Toisten halaaminen tai koskettaminen, joka tuntuu sinusta
epämukavalta
Rajojesi ilmaisemista:
"En pidä tuosta tavasta olla lähellä/koskettaa."
"En halua sinun koskevan yksityiseen omaisuuteeni."
"Selkäni koskettaminen ei tunnu mukavalta, mutta olkapään
kosketus on minusta mukavaa."
"Nyt tulet liian lähelle henkilökohtaista tilaani, voisitko perääntyä."

Minun fyysiset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Kerro epämukavasta olostasi
- Käytä salasanoja tai suojauksia
- Päästä lempeästi irti siitä, että kaikki tulisi vain kestää
Mitkä fyysiset rajat tuottavat sinulle kaikkein eniten vaikeuksia asettaa?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Henkiset rajat
Henkiset rajat erottavat sinun poliittisen kannan,
henkisen näkemyksen, ajatuksesi ja mielipiteesi.
Sinulla on oikeus kunnioitukseen, vaikka kanssasi ei olla
samaa mieltä.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Mielipidettäsi yritetään muuttaa
- Poliittisia näkemyksiäsi
- Tavoitteistasi tai unelmistasi yritetään tehdä pilkkaa
- Sinun nöyryyttäminen
- Sinua yritetään saada luopumaan henkisistä rajoistasi
Rajojesi ilmaisemista:
"Voimmeko olla samaa mieltä siitä, että meillä on eriävät
mielipiteet."
"En halua keskustella poliittisista asioista."
"Kunnioitan sinun henkisiä näkemyksiäsi ja odotan sinulta samaa."
"En pidä rasistisia ja loukkaavia vitsejä hauskoina."
"Keskustelu tästä aiheesta ei johda mihinkään. Voimmeko
keskustella jostain muusta."
"Minulla on oikeus omaan mielipiteeseeni. Meidän ei tarvitse olla
kaikesta samaa mieltä."

Minun henkiset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Kerro epämukavasta olostasi, pidä rajoistasi kiinni myös somessa
- Älä muuta näkemyksiäsi toisten vuoksi
- Usko omiin näkemyksiisi, vaikka muut eivät uskoisi
Mitkä henkiset rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Emotionaaliset rajat
Heikot emotionaaliset rajat johtavat usein siihen, että
kannat muiden tunteista vastuun. Päädyt usein
suhteisiin, joissa sinua käytetään emotionaalisesti
hyväksi.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Sinut saadaan jakamaan asioita, joita et haluaisi jakaa
- Kritisoit tai väheksyt tunteitasi
- Uuvut toisten tunteiden tyydyttämisen vuoksi
- Sinulla on usein tunne, että joudut muuttamaan mielipidettäsi
ympärilläsi olevien ihmisten vuoksi
- Sinun tunteillesi ei anneta niille kuuluvaa arvoa

Rajojesi ilmaisemista:
"Minua loukkaa se, että jaan tunteitani ja reagoit tuolla tavalla."
"Olen pahoillani tilanteestasi, mutta tällä hetkellä en pysty olla
tukenasi."
"Juuri nyt kaipaan miettimisaikaa, voimmeko keskustella muuna
aikana?"
"Minulla on oikeus tuntea."
"Vaikka et ymmärrä tunnettani, se on silti aito ja kunnioitettava."

Minun emotionaaliset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Saat olla onnellinen, vaikka muut ympärilläsi eivät ole.
- Saat olla juuri aito oma itsesi kaikkine tunteidesi, ajatuksiesi ja mielipiteidesi kanssa.
- Ilmaise itseäsi aitoudesta käsin.
Mitkä emotionaaliset rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Materiaaliset rajat
Materiaaliset rajasi koskevat kotiasi, omaisuuttasi ja
kaikkea sitä, mikä on fyysisesti sinun omistamaa. Muita
on hyvä auttaa, mutta sen ei saa mennä omien rajojen
yli.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Rahan lainaaminen, vaikka aiempaa velkaa ei ole maksettu
- Tavaroiden lainaaminen ja niiden huono kohtelu tai
palauttamatta jättäminen
- Tavaroiden ottaminen sinulta luvatta
- Syyllistäminen, kun et suostu antamaan jotakin

Rajojesi ilmaisemista:
"En valitettavasti halua lainata autoani."
"En voi auttaa rahallisesti; mutta voinko auttaa muulla tavalla?"
"Olen iloinen; että voin olla avuksi, mutta palautathan ajallaan?"
"Voin lainata sinulle; jos saan takaisin heti, kun se on mahdollista."

Minun materiaaliset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Aseta antamiselle rajat.
- Opettele kieltäytymistä.
- Kiinnitä huomiota antamisen ja saamisen tasapainoon.
Mitkä materiaaliset rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Ajalliset rajat
Ajalliset rajat määrittävät sen, kuinka vietät aikaasi ja
mihin panostat energiaasi.
Pystytkö ottamaan aikaa itsellesi vai asetatko aina
muiden tarpeet omiesi edelle?
Merkkejä rajanylityksistä:
- Sinua vaaditaan tekemään ammatillisia asioita ilmaiseksi
- Oharien tekeminen tai ilmoittamatta jättäminen peruutuksesta
- Kun olet ilmoittanut olevasi kiireinen, sinua pommitetaan silti
- Vaikka olet ilmaissut lähteväsi, keskustelua yritetään jatkaa
- Paikalle saavutaan, vaikka ei ole ollut puhetta sovitusta
tapaamisesta

Rajojesi ilmaisemista:
"En ole nyt tavoitettavissa."
"Voin tavata, mutta minulla on menoa kello 15."
"Olisi ihanaa tavata, mutta tarvitsen nyt taukoa. Voisimmeko
tavata joku toinen kerta?"
"Juuri silloin olen varattu, mutta kävisikö xxxx?"

Minun ajalliset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Aseta omalle ajallesi arvoa kalenteriin viikottain
- Pidä työt työpaikalla, kalenteroi
- Pidä etäisyyttä sosiaaliseen mediaan
Mitkä ajalliset rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Seksuaaliset rajat
Terveet seksuaaliset rajat määrittävät sen, että kaikki,
mitä tapahtuu, on molemmille osapuolille ok.
Nämä koskevat niin haluamista, kuin ei haluamista,
mutta myös tarpeiden kunnioittamista.

Merkkejä rajanylityksistä:
- Suuttuminen, jos et suostu asioihin, joita et halua
- Epäasiallisen kielen käyttäminen
- Painostaminen
- Seksuaalinen vähättely
- Intiimien asioiden jakaminen ulkopuolisille
Rajojesi ilmaisemista:
"En pidä tuosta, mutta tuo on miellyttävää."
"En ole vielä valmis xxxx."
"Kaipaan omaa tilaa."
"Koen oloni epämukavaksi, kun..."

Minun seksuaaliset rajani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Et ole velvollinen mihinkään, mitä et halua
- Kerro etukäteen toiveistasi ja tarpeistasi
- Pidä yllä keskusteluyhteyttä

Mitkä seksuaaliset rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Rajat ihmissuhteissa
Konteksti määrittää sen, millaiset rajat sinulle
muodostuu. Tarvitset eri tasoisia rajoja ihmissuhteen
laadusta riippuen. Jotta voit nauttia tasa-arvoisista
ihmissuhteista, kommunikaatio on kaiken avain.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Yhteisten rahojen käyttö sopimatta omiin tarkoituksiin
- Salassa intiimien keskustelujen käyminen toisten kanssa
- Kumppanin sosiaalisen median tileille kirjautuminen
- Tunteidesi vähätteleminen
- Yhteisen ajan järjestämisen laiminlyönti

Rajojesi ilmaisemista:
"En pidä siitä, että julkisilla paikoilla ilmaistaan
hellyydenosoituksia."
"Olisiko mahdollista, että saisin tunnin levätä töiden jälkeen ennen
kuin ystäväsi tulevat kylään meille?"
"Minäkin haluaisin ostaa tuon, mutta olisi viisaampaa, jos nyt
keskittyisimme säästämään tässä kuussa."
"Minua loukkaa se, että keskityt puhelimeesi, kun meidän olisi
tarkoitus syödä illallista yhdessä."

Minun rajani ihmissuhteissani
Ovatko ne liian jämäkät? Terveellä pohjalla vai liian löyhät?

Tapoja edistyä:
- Kuule kumppaniasi ja kommunikoi hänen kanssaan keskittyneesti
- Tuo rohkeasti esille oma kantasi, mutta antaudu myös kompromisseille
- Tuo muille julki rajat, joita ei tule koskaan ylittää

Mitkä rajat ovat sellaisia, joiden kanssa kamppailet kaikkein eniten?

Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos rajasi muuttuisivat?

Mitä voisit tehdä, jotta edistyt rajojesi kanssa? Missä menee ehdoton takaraja, jota kenenkään ei tule
missään tilanteessa ylittää? Mitkä ovat seuraukset?
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Muut rajapinnat
Tulet kohtaamaan usein tilanteita, joissa rajojasi
yritetään ylittää. Oli kyseessä työkaverisi tai
vanhempasi, on tärkeää, että tiedostat ja uskallat tuoda
ilmi omat rajasi. On tärkeää pystyä sanomaan "Ei.",
"Emme keskustele tästä." jne.
Merkkejä rajanylityksistä:
- Syömistottumusten kommentointi.
- Sinun pyytäminen työskentelemään vapaapäivisin.
- Lääkealan asiantuntijoiden tuottama kokemus siitä, että et tule
kuulluksi, nähdyksi etkä kunnioitetuksi
- Loukkaavat kommentit kehostasi/ulkonäöstäsi
- Lääkkeisiin liittyyvä neuvonta tai mielenterveyteen liittyvät
kommentoinnit ei alalla olevilta ihmisiltä
- Ryhmäpaineen vuoksi jonkun asian pakottaminen
- Sinun käskeminen valehtelemaan
- Kasvatus tai avioliittoneuvot
- Sinusta juoruileminen jne.

Vinkkejä muihin rajoihin
Rajojesi ilmaisemista, jolla voit suojata itseäsi:
- "Juuri nyt suurin prioriteettini on xxxxxx."
- "Kiitos, mutta en kaipaa juuri nyt neuvoja."
- "Ymmärrän, että yrität auttaa, mutta kaipaan tällä hetkellä
vain kuuntelijaa."
- "En pysty antamaan sinulle juuri nyt vastausta, mutta palaan
sinulle parin päivän kuluttua asiaan."
- "Syön sitä, mikä tekee minut onnelliseksi."
- "Minulle on juuri nyt hyvästä se, että pidän taukoa xxxxx
suhteen."
- "Tiedän, ettet tarkoita pahalla, mutta minusta tuntuu pahalta,
kun xxxxx...."
- "Voisitko antaa minulle hetken aikaa selittää tämän asian."
- "En."
- "Juuri nyt en kykene."

Tuo myös rohkeasti ilmi rajojesi rikkomisen seuraukset:
- Sinulla on oikeus lopettaa yhteydenpito, jos rajojasi rikotaan.
- Kerro, että kaipaat omaa tilaa.
- Pidä omasta tilastasi huolta ja vaadi myös kunnioittamaan sitä.

Vinkkejä rajojesi asettamiseen
- Rajojen asettaminen vaatii harjoittelua. Varsinkin silloin, jos olet
ollut aivan ääripäässä ja kärsinyt liiallisesta kiltteydestä. Jatka silti
ahkerasti yrittämistä! Kehityt koko ajan!
- Rajat eivät ole pelkästään asia, joka koskettaa sinua. Kun sinä
olet terveissä ihmissuhteissa, molemmat saavat ja antavat.
Molempien rajoja kunnioitetaan.
- Sinun on myös hyvä harjoitella kunnioittamaan toisten ihmisten
rajoja ja oppia, etteivät ne ole asioita, joista sinun tulisi
loukkaantua henkilökohtaisesti.
- Ein sanominen ei tarkoita sitä, että sinussa olisi mitään vikaa tai
että sinusta ei välitettäisi.
- Muista, että kun annat ihmisille oman tilan ja kunnioitat heidän
rajojaan - he saavat huoltaa itseään ja se on hyvä asia.
- Tiedosta omat rajasi. Ihmiset tulevat kysymään palveluksia ja se
on ihan ok kieltäytyä. Ihmiset eivät tiedä, mitä sinulla on
elämässä meneillään.
- Kiinnitä huomiota siihen, kuinka ihmiset reagoivat rajoihisi.
- Vaikka sanot "ei", ihmiset saavat pettyä. Se on aivan ok.
- Laita myös rajat toisten ihmisten tukemiselle. Sinun ei tarvitse
joka päivä kuunnella kaikkien draamaa. Saat myös sanoa, että et
voi enää tukea ja sinua sattuu nähdä toista sattuvan.
. Tuo tarpeesi ja tunteesi esiin "Minä..." -lausen..
- Anna myös avointa tilaa uusille mahdollisuuksille ja joustaville
rajoille.
. Pidä suunnitelmistasi kiinni. Arvosta omaa aikaasi.
- Tee arvojesi mukaisia valintoja.

Listaa tähän vielä tiivistelmä siitä,
mitkä ovat ehdottomat rajat, joita kenenkään ei
tule ylittää ja seuraukset rajojen rikkomisesta.
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Mitä tahansa elämän osa-aluetta voimme katsoa uusin silmin
missä kohtaa tahansa elämämme matkaa uudelleen. Silloin
saamme myös asettaa juuri rajapintamme tämän päivän
itsestämme käsin.
Jos kaipaat rajojesi asettamiseen tukea ja peilausta,
itsetuntemusohjaus kanssani on siihen oikea paikka. Tämä työkirja
toimii myös hyvänä tehtäväkirjana tullessasi ohjaukseen.
Löydät varaussivun osoitteesta www.eheydenlahde.fi
Somessa saat yhteyden:
Instagram veerajahn
Voit myös laittaa viestisi
veerajahn@eheydenlahde.fi
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