Traumasta
toipumisen
tueksi
- CHECKLIST

Turvallisia selviytymiskeinoja,
joita voit käyttää.

TURVALLISIA SELVIYTYMISKEINOJA TOIPUMISEN TIELLÄ

Hyvä tietää: Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi tai
haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka saa aikaan traumaattista
stressiä. Stressi on rasitusta tai painetta. Voimakas fyysinen ja psyykkinen rasitus
aiheuttaa ihmisessä fyysisen ja psyykkisen sopeutumisreaktion..
(Lähde: Suomen EMDR -yhdistys)

Trauma tuottaa ennen kaikkea häpeää. Traumaattiset
tapahtumat tuovat nöyryytyksen kokemuksia. Nöyryytyksen
kokeminen vaikuttaa aina arvokkuutemme kokemukseen
itsestämme.
On yksilöllistä, mikä tuottaa trauman. Et ole siihen millään tavalla
syyllinen. Arvokkuuden kokemus on mahdollista löytää traumasta huolimatta
uudelleen.
Traumaperäinen kasvu mahdollistaa uuden merkityksellisemmän elämän
näkemisen, kokemisen ja löytämisen. Sen kanssa saa ja kannattaakin pyytää
apua ja tukea häpeän tunteista huolimatta.
Mitä nopeammin trauman kanssa saa tukea ja apua, sitä helpompaa
on päästä eteenpäin sen työstämisessä. Turvallisten ja rakkaiden ihmisten seura
ja heiltä saatava tuki on tärkeää toipumisessa.
Trauman läpikäynti on mahdollista turvallisessa tilassa, turvallisen ja luotettavan
ihmisen kanssa.
Älä siis eristäydy ja anna traumalle valtaa. Sen käsittely auttaa sitä
purkautumaan. On hyvin tärkeää, ettet jää yksin. Avun pyytäminen on aina
hyvin rohkeaa.
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Meistä jokainen kokee hylätyksi tulemisen hetkiä, tulemme loukatuiksi ja
petetyiksi. Koemme kaikki traumaattisia tapahtumia. Näinä hetkinä henkinen
haava kaipaa aivan samalla tavalla hoivaa ja laastaria, kuten fyysinenkin.
Kun satutamme itsemme ja vuodamme verta, on luonnollista puhdistaa haava
ja suojata se. Tarvitsemme samanlaista kohtelua henkisiin haavoihin. On
välinpitämätöntä jättää haava hoitamatta, salli siis elämän koskiessa
armollisuutta itsellesi henkisesti yhtälailla.
Traumat vaikuttavat aina uskomuksiimme itsestämme ja toisista.
Tärkeää on, ettet jää yksin ja että saat käsitellä traumaattisen
tapahtuman ja saat tukea sen kanssa.
Emme ole tylyjä itsellemme silloin, kun tapahtuu haavereita. Toimimme, kuten
on opetettu ja hoivaamme itse itseämme. Henkisten haavojen kohdalla
joudumme opettelemaan hoivausta, jos ei se tule luonnostaan. Taito kuunnella
itseään ja olla myötätuntoinen itseään kohtaan saakin olla taitona uusi - sitä
kukaan ei voi myöskään ottaa sinulta pois.
Kipeät tunteet voivat aaltona tuntua sietämättömältä. Ne kuitenkin kaipaavat
kuulluksi tulemista ja hoivaa. Kun olimme lapsia, turvallisen aikuisen rauhallinen
ja välittävä asenne mahdollistivat meille hoivatuksi tulemisen. Kipeinä saimme
suojaa, turvaa ja hoivaa. Taito olla omalle sisäiselle kipeälle lapsellesi rakentava
aikuinen mahdollistaa näkökulman, josta on helpompaa jäsentää ajatuksiaan ja
tunteitaan henkisten haavojen osuttua kohdalle.
.
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Olen koonnut tähän oppaaseen sinulle turvallisia selviytymiskeinoja,
joita voit käyttää traumasta toipuessasi. Keinot pohjautuvat kognitiivisen
terapian ja hyväksymis -ja omistautumisterapian viitekehykseen.
Hyvä tietää: Toipumisesi on aina yksilöllinen ja ainutlaatuinen tie.
Ole siis itseäsi kohtaan kaikkein lempein juuri nyt.

Traumat kysyvät anteeksi antamista.
Se on taito, jonka voi opetella viimeistään nyt
itsesi takia ja tulevaisuuttasi varten.
.

Kipuilu koskee, mutta ei ikuisuutta.
Tulee päivä, kun helpottaa
Prosessi on tärkeää kohdata, jotta voit parantua.
Usein tunnekipu sana tuo mieleen tilanteita, joita ei haluaisi ajatella. Torjumme
ymmärrettävästi tällaisia tapahtumia mielestämme, jolloin olemme tunteet
katkeruutta ja tulleet satutetuiksi. Usein nousee mieleen myös ajatus siitä, ettei
aio koskaan antaa anteeksi.
Voit ajatella olevasi heikko, jos antaisit toisen tekemän teon tai sanat anteeksi.
Se, että antaa itselleen luvan päästää irti ei tarkoita kuitenkaan sitä, että olisi
hyväksynyt tapahtuneen tai antaisi sille luvan olla oikeutettu.
.
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Taito antaa anteeksi on itseäsi varten, siksi, että sinun ei tarvitse jäädä
kiinni menneisyyteen ja kantaa painavaa tunnetaakkaa mukanasi.
Viha, katkeruus ja käsittelemättömät asiat vievät valtavan määrää
energiaa. Ennen kaikkea ne vaikuttavat omassa mielessä paisuteltuna
valtavasti nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Vaikutus toisen tekemillä
teoilla ja sanoilla yhtään pidemmälle on meidän käsissä - kantaminen
niistä ylimääräistä aikaa on raskas hinta.

Voimme antaa anteeksi siksi, että meidän ei tarvitse antaa valtaa
toisen aiheuttamalle vahingolle läpi elämän. Siksi, että meillä
itsellämme on vapaus valita parempaa, ansaittua hyvää kohtelua. Se
mikä on tapahtunut, voi koskea ja kovaa, mutta sen ei tarvitse olla
loppuelämän taakka. Sen sijaan voimme ottaa opiksi tapahtuneesta ja
kasvaa ihmisinä. Toisen tekemät asiat kertovat aina hänestä itsestään.
Ei sinusta.
.
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Meidän ei tarvitse jäädä kiinni toisen kipuiluun eikä kantaa vihaa ja
katkeruutta loputtomiin. Vielä vähemmän meidän tarvitsee satuttaa
muita lähellämme siirtämällä toisen siirtämää pahaa oloa ihmisiin,
jotka eivät ole sitä ansainneet. Emme voi valita enää kipeiden asioiden
tapahtumien siirtymistä meihin, mutta voimme valita sen, että
työstämme kipeät tunteet ja päästämme ajan kanssa irti.
Kun anteeksiantamisen oppii, sen taidon juurtumista haluaa myös
vaalia. Ennen kaikkea se on teko omaa hyvinvointiamme kohtaan.
Voimme valita uhriutumisen ja jäädä kiinni menneeseen, mutta se ei
kuitenkaan anna meille tilaa elää elämää tänään ja tulevaisuudessa
tapahtumista huolimatta eheää ja hyvää elämää.
Anteeksiannon ei tarvitse olla nopeaa. On kuitenkin tärkeää,
että kohtaat kaikki siihen liittyvät surut, vihan ja voimattomuudenkin
tuntemukset. Kun emme anna traumalle valtaa, se helpottaa
kärsimystämme. Jos vastustelemme sitä, tuplaamme sen.
Anna itsellesi aikaa niin kauan kuin tarvitset.
Tulet toipumaan.

.
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Seuraavilla selviytymiskeinoilla voit pitää huolta itsestäsi ja ne auttavat
sinua kirkastamaan suuntaa toipumisen tiellä. Voit pitää opasta
mukanasi ja palata kannustuksen ja inspiraation saamiseksi aina tämän
oppaan pariin, kun sinusta tuntuu hyvältä.
Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:

.

- Pyydä apua turvalliselta ihmiseltä ja kurkottaudu kohti turvallista
seuraa.
- Kanna mukanasi jotain inspiroivaa, valitse runo, kuva tms. josta tulee
hyvä mieli. Laita kännykän taustakuvaksi
- Kanna mukanasi valokuvaa itsestäsi pienenä. Sinä pidät huolen
itsestäsi ja turvallisuudestasi.
- Kun sinusta tuntuu pahalta, lähde tilanteesta.
- Vaali pysyvyyttä. Älä anna koskaan luovuttamisen tulla
vaihtoehdoksi. Voit kaatua hetkellisesti, mutta nouse.
- Panosta rehellisyyteen. Salaisuudet ja valehtelu eivät luo hyviä asioita,
ne ylläpitävät turvattomuutta. Rehellisyys luo asiat näkyväksi ja
parantaa.
- Itke. Anna itsellesi lupa surra. Suru puhdistaa. Se on hetkellistä ja
parantaa.
- Valitse kunnioittaa itseäsi. Vaikka se ei tuntuisi hyvältä tai tuntuu
oudolta alussa, tee se. Se kasvattaa itsearvostustasi.
- Pidä kehostasi huolta. Anna sille ravitsevaa ruokaa, lepää ja panosta
uneen. Liiku itsellesi sopivilla tavoilla.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Luo elämällesi arvopohja, josta saat merkityksellisyyttä. Mitkä
asiat ovat sinulle tärkeitä? Minkä arvojen kautta tahdot elää
merkityksellistä elämää?
- Kiinnitä huomiota mahdollisuuksiin. Millaisia ympärilläsi on? Joskus
niiden huomiointi unohtuu, vaikka niitä on jatkuvasti.
- Aseta itsellesi sinua kunnioittavia rajoja. Sano ei, kun sinusta tuntuu
siltä. Jos koet kaipaavasi apua tämän kohdan kanssa, saat työkaluja
rajat -blogisarjastani.
- Panosta itsemyötätuntoon ja siihen, että olet itse itsesi paras ystävä
tästä lähtien. Itsemyötätuntoon löydät myös sivuiltani oman
blogisarjan.
- Valitse itseäsi haastavia teitä valintojesi äärellä. Ne ovat lähes
poikkeuksetta parhaita.
- Panosta kauniiseen puheeseen itseäsi kohtaan. Se rauhoittaa
vaikeina aikoina ja luo sinuun uskoa ja luottamusta tulevaa varten.
Kaikkein eniten rakasta itseäsi juuri silloin, kun olet
haavoittuvaisimmillasi.
- Luo itsellesi turvapaikka, johon voit koska tahansa palata
mielessäsi. Luo siitä sellainen, että se tuntuu kaikilla aisteilla hyvältä
ja turvalliselta. Se saa sinut tuntemaan olosi hyväksi.
- Haasta itseäsi, kun hämmennyt. Kun tilanne on nopea, hidasta.
Kun tilanne on hidas, nopeuta. Vireystilojen kanssa saa hieman
harjoitella.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Aseta turvallisuus prioriteetiksesi. Tee se, mitä sinun täytyy, jotta
voit kokea olosi turvalliseksi.
- Panosta ymmärtäväisyyteen syyttämisen sijaan - Vaali ja vaadi
näitä myös lähellä olevilta ihmisiltäsi
- Umpikujassa pysähdy ja valitse toinen polku. Älä lakkaa
yrittämästä.
- Muistuta itseäsi siitä, että yksin oleminen on parempi valinta kuin
huono parisuhde.
- Anna itsesi olla elämäsi oma sankari - luo sellainen elämä, josta
nautit. Sinä saat tehdä niin ja selviät kaikista vastoinkäymisistä.
Muistuta myös itseäsi siitä kaikesta, josta olet jo selvinnyt.
- Vältä vältettävissä olevaa kärsimystä. Jos tiedät vaikean tilanteen
tulevan tiellesi, jossa kärsit, älä mene tilanteeseen.
- Sparraa muiden kanssa uskomuksiasi. Kysy toisilta, ovatko ne
tarkkoja ja luotettavia, jos epäilet itseäsi.

.

TURVALLISIA SELVIYTYMISKEINOJA TOIPUMISEN TIELLÄ

Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Käytä aikaa kodistasi huolehtimiseen ja järjestykseen, sinulla on parempi olla, kun ympärilläsi
on siistiä.
- Kohtaa ongelmat, ennen kuin niistä tulee isoja. Jos sinulla on tunne, että ilmassa on vaaran
merkkejä, huomioi ne.
- Valitse paraneminen - keskity siihen, mikä on sinulle tärkeää. Sinun sydämen asioita.
- Anna itsellesi lupa kokeilla spontaanisti, täydellinen suunnitelma huomenna on huonompi kuin
tämän päivän edistämisen askel.
- Tee etsintää ja tutkimusta. Onko "oman pääsi sisäinen" aina paras vaihtoehto?
- Osallistu toimintaan/yhdistyksiin/ole osallinen ryhmää/hanki terapeutti. Mikä tahansa, mikä
pitää sinut liikkeellä ja toiminnassa ja tukee sinua siinä.
- Valmistele itsellesi suojapuskuri. Se voi olla oman tilan ottaminen tai aika. Tutki, mikä antaa
sinulle valinnanmahdollisuuksia ja turvaa, jos kohtaat vaaratilanteita.
- Sano, mitä ajattelet. Tulet tuntemaan läheisyyttä muiden kanssa. Tee tämä turvallisessa
seurassa.
- Kuuntele tarpeitasi ja sano niistä. Ei enää itsesi laiminlyömistä.

.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:

- Jos koet olevasi todella itsenäinen, antaudu myös ryhmän voimalle. Jos olet hyvin paljon
ryhmissä, muista itsesi. Kultainen keskitie löytyy kyllä.
- Käy läpi pieleen menneitä tilanteita ajatuksissasi oppiaksesi, mutta älä märehtiäksesi. Mikä
olisi rakentavampi tapa toimia seuraavalla kerralla?
- Huomaa hyväksikäytön hinta: mitä se aiheuttaa elämässäsi?
- Rakenna päiviisi toimintaa. Se pitää sinut vireessä ja tuo sisältöä päiviisi. Jos kaipaat siihen
apua, hanki sitä. Useat eri järjestöt auttavat toipujia suunnittelussa ja rytmin hakemisessa ja
tarjoavat myös paljon toimintaa.
- Aseta itsellesi toimintasuunnitelmia: Aseta deadline, tee yksityiskohtainen suunnitelma ja kerro
muille siitä.
- Aseta itsellesi näkymätön suoja tilanteissa, joissa koet turvattomuutta, kun joudut
negatiivisten ihmisten ympäröimäksi jne.
- Lempeä puhe - opettele puhumaan itsellesi kuin lapselle tai ystävälle. Kohdista sitä itseesi. Se
toimii.

.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Opi ajattelemaan asioiden seurauksia: ensi viikon, kuukausien, vuosien..
- Luota paranemisen prosessiin, ainut tie on kulkea läpi voittajana
- Harjoittele ja pidä pääsi, mitä enemmän harjoittelet, sitä nopeammin paranet.
- Integroi kaikki osasi yhteen. Ne ovat sinussa, sisäinen lapsi ja aikuinen. Ja kaikki
syystä. Kaikki. Tutustu Sisäisen lapsen blogisarjaani.
- Anna itsellesi lupa kasvuun kuuluvalle epämukavuudelle, jos asiat tuntuvat siltä, teet
ne oikein. Uusi ja outo ottaa aikansa asettuakseen.
- Korvaa vahingolliset tavat toisilla - sen sijaan, että polttaisit pilveä, syö vaikka karkkia.
Pikkuhiljaa muuta hedelmäsalaattiin, purkkaan jne.
- Teeskentele päivä, että pidät itsestäsi. Kokeile, kuinka erilaiselta tuntuu viettää päivä
ihanan ihmisen kanssa.
- Keskity hetkeen. Älä menneeseen tai huomiseen. Mitä voit tehdä juuri tässä hetkessä.
Tietoisuustaidoista on sinulle tässä valtava apu. Hanki sovellus, joka muistuttaa pienen
harjoituksen tekemisestä päivittäin.
- Ylistä itseäsi, mitä kaikkea olet tehnyt hyvin?
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Hahmota kuvioita ja tapoja, joita toistat. Ota niistä oppia.
- Itsesi hoitaminen. Panosta tähän. Käy kävelyllä, katso elokuva,
sellaista, josta nautit ja pidät.
- Hankkiudu eroon myrkyllisistä ihmissuhteista. Jos ne eivät toimi,
katkaise ne.
- Ota vastuuta. Älä passivoidu, tee aktiivisia valintoja.
- Aseta aikarajoja. Pidä niistä kiinni.
- Sitoudu omaan paranemiseesi. Mikä on sinulle hyväksi, vaali sitä.
- Opeta itsesi ajattelemaan toisin, löydä vaihtoehtoja, avaudu niille.
- Ota etäisyyttä emotionaalisesti kipeisiin tilanteisiin ja asioihin - lähde
pois, vaihda kanavaa jne.
- Anna kokemustesi olla sinulle opettavia, viisauden kautta ota opit
mukaasi uuteen elämääsi
- Keskity ongelmien ratkaisuun, älä henkilökohtaisesti ottamiseen. Etsi
ratkaisua näissä tilanteissa.

TURVALLISIA SELVIYTYMISKEINOJA TOIPUMISEN TIELLÄ

Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Käytä kauniimpaa kieltä, anna sen kaunistaa koko oloasi ja luovu vahingoittavasta ja
karskista puheesta.
- Opettele katsomaan asioiden molemmat puolet, uusia näkökulmia
- Ota aikaa suunnitteluun ja miettimiseen, se toimii vastakohtana impulsiiviselle toiminnalle
- Keksi itsellesi terveellinen ja hyvä tapa palkita itseäsi. Anna sen tuntua hyvältä.
- Anna itsellesi kauniita sanontoja, anna niistä muodostua elämän ohjenuoria. Laita niitä
muistutukseksi itsellesi esim. tietokoneen taustakuvaksi, jääkaapin oveen, lompakkoon..
- Takapakki on vain takapakki, anna sen olla. Se ei merkitse mitään sillä tiellä, jolla olet, eikä
pysäytä sinua.
- Anna itsellesi lupa kokea tunteita turvallisesti. Hyvä julkaisu apuineen ja siihen ladattava
ilmainen opas löytyy Tunnelukko -blogisarjastani.
- Sinun ei tarvitse tuntea itsesi motivoituneeksi kaikesta, tee asioita silti.
- Kehitä itsellesi positiivisia nautintoja: urheilu, taide…
- Jos epäilet jotakin vaaralliseksi, usko siihen, äläkä toimi.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
- Kun triggeröidyt jostakin, valitse itsesi ja ole itsesi puolella. Toimi
viisaasti.
- Huomaa kriittisyyden lähteiden sanoja - kuka tai mikä sinua
kritisoi kritiikin sijaan?
- Uskalla tehdä päätöksiä. Tee, vaikka se ei olisi helppoa. Tee niitä
juuri sen hetkisistä lähtökohdistasi.
- Tee oikeita asioita siltikin, vaikka ne eivät juuri nyt tuntuisi hyvältä.
- Mene tapaamisiin. Anna jalkojesi saapua tilanteeseen ja muu
seuraa perässä.
- Priorisoi oma paranemisesi ensimmäiseksi. Aseta se kaiken edelle.
- Anna muiden tukea toipumistasi: uskalla kertoa, mitä tarvitset
- Huomaa asiat ja osa-alueet, joihin sinä kykenet vaikuttamaan.
Ihmissuhteet, työ, koulutus jne.
- Antaudu luonnon voimalle. Hakeudu voimapaikkaan. Anna
luonnon lohduttaa ja lisätä itsetuntemustasi. Tutustu myös luonnon
voima -blogisarjaan sivuillani.
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Turvallisia selviytymiskeinoja traumasta toipumiseksi:
Mikäli tarvitset muita aputahoja tueksesi,
löydät niitä sivuiltani aputahoja -osiosta.

Mitä kysyttävää sinulle herääkin,
tavoitat minut
Meilillä: Veerajahn@eheydenlahde.fi
Instagramissa veerajahn
Facebookissa Eheyden Lähde
- Veera, Eheyden Lähde
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