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Käsitteellinen tietoisuus Kehotietoisuus

Perustuu ajatteluun Perustuu kehotuntemuksiin, tunteisi in, 
liikkeeseen

Rationaalinen , looginen , selittävä Spontaani , luova , avoin muutokselleRationaalinen , looginen , selittävä
arvosteleva, arvioiva

Spontaani , luova , avoin muutokselle

Abstrakti, ylittää tämän hetken Konkreettinen, pysyy täs sä hetkessä



Kehotietoisuus

• Pysyvä tämänhetkinen
kokemus kehotuntemuksista , 
liikkeistä , tunteista , ja
yhteydestä toisiin ja maailmaanyhteydestä toisiin ja maailmaan

• Interoseptio + proprioseptio
• Ei sama kuin käsitteellinen

“tarina siitä mitä tapahtui”



Insula - aivosaareke

Interoseptio : Tietoisuus tuntemuksista (pistely, lämpö, pehmeys, kipu, 
kutina, rauha, ahdistus, väsymys, nälkä, jne.) ja tunteista (halu siirtyä

lähemmäs tai kauemmas) – kehon sisäinen tila

Hidasta ja tunne !

Ergoreseptoreihin ja niistä takaisin
Iholla, sisäelimissä, kurkussa, lihaksissa .
Eri kuin eksteroseptorit.

Interoseptio voi vaikuttaa niihin aivorungon
alueisiin, jotka liittyvät nukkumiseen, 
hengitykseen, sydämen sykkeeseen, 

sympaattiseen (aktivoituminen) ja
parasympaattiseen (rentoutuminen) 

hermostoon hidas hermoimpulssien
johtuminen selkäytimessä

Hidasta ja tunne !



Kehonkuva / Proprioseptio

• Tietoisuus itse-toinen rajoista ,
liikkeen tunnistus ja tasapaino, 
kehon osien sijainti ja
koordinaatio , kehon koko ja
muotomuoto

• Toimii proprioseptoreiden
avulla (lihasten ja jänteiden
venyminen, tasapaino), nopea
hermoimpulssien johtuminen
selkäytimessä, aivorungon, 
talamuksen ja päälakilohkon
aivokuoren (parietal cortex) 
kautta



(2) Kehonkuva
(päälakilohko)

Pysyvän kehotietoisuuden perusverkosto
Yhdistyy (1) pysyvä tietoisuus nykyhetkestä,

ja (2) kehonkuva ja (3) interoseptio

(1) Pysyvän nykyhetken tietoisuuden säätely
(Ventromedial Prefrontal Cortex, VMPFC

- Ventromediaalinen otsalohko)

(3) Interoseptio
(aivosaareke, ohimolohkon alla)



Kehotietoisuus
ohjaa kehon säätelyä,

mukaan lukien kehon ja mielen terveys

VMPFC
Pysyvä nykyhetken tietoisuus

Tila ja aika (rytmi)
& autobiografinen muisti

Hermoston välityskeskus
Yhdistää kehotuntemukset aivoihin

VMPFC

Anteriorinen
singulaarikorteksi
Emotionaalinen
laatu/motivaatio

(pelko, häpeä, suru, ilo, 
inho, jne.)

& autobiografinen muisti

Turva vs. Uhka

Hormonien ja
puolustusjärjestelmän säätely

veren kautta

Hypotalamus yhdistyy
myös aivorunkoon ja
säätelee sympaattista
ja parasympaattista

hermostoa

Northoff et al. (2005). Self-referential processing in our brain. NeuroImage.



Autonominen hermosto

Sympaattinen järjestelmä

• Sydämen syke ja verenpaine 
nousevat

• Hengitys kiihtyy, maksa 
vapauttaa sokeria vereen

Parasympaattinen järjestelmä

• Sydämen syke hidastuu
• Verenpaine laskee
• Hengitys tasaantuu
• Kehossa tapahtuu elimistön 

Rennot lihakset
Rento hengitys
Immuunivaste aktivoituu

OksitosiiniKortisoli

Lihasten aktivaatio
Jännittynyt hengitys
Immuunivaste heikentyy

vapauttaa sokeria vereen
• Adrenaliinia ja noradrenaliinia 

vapautuu adrenaliinirauhasista
• Taistele tai pakene

• Kehossa tapahtuu elimistön 
vasteita, jotka ovat tyypillisiä 
levon ja rentoutumisen 
aikana

• Lepo ja ruuansulatus 



•Ryhmä 1 : 20 naimisissa olevaa paria valittiin satunnaisesti
käyttämään kuuntelevaa ja vastaanottavaa Rosen-
kosketusta pitäessään toisiaan kädestä
•Ryhmä 2 : 14 paria valittiin pitämään päiväkirjaa
mielialastaan ja fyysisestä läheisyydestä
•Neljän viikon kuluttua , Rosen-kosketus pareilla oli:

•Korkeampi oksitosiinitaso
•Matalampi stressihormonitaso
•Miehillä matalampi verenpaine

Holt-Lundstad, Birmingham, & Light (2008). Psychosomatic Medicine.

Kosketustesti



Kehotietoisuus toimii
koko kehossa: 

Hermotusjärjestelmä

Kaikkialta kehosta
tulevat hermoimpulssit , tulevat hermoimpulssit , 
jotka tunnetaan
kehotietoisuudessa , 
voidaan muuttaa
itsesääteleväksi
tiedoksi, joka palautuu
kaikkialle kehoon .



Kehotietoisuus ja keho : 
Verenkiertojärjestelmä

Säätelevät neurohormonit
kortisoli /stressi, oksitosiini/helpotus)
Siirtyvät kehoon verenkierron kautta

Veri tavoittaa
enemmän soluja
kuin hermosto



Kehotietoisuus ja keho:
Immuunijärjestelmä



Dorsomediaalinen otsalohko(DMPFC): 
Yhdistyy korkeampiin aivokeskuksiin, 

jotka muodostavat kieltä ja ajattelua itsestä
Ja kognitiivisesta itsetietoisuudesta

(Käsitteellinen itsetietoisuus )

Dorso-

VMPFC

Kaksi hermostollista verkostoa
aistimaan kehon sisäistä tilaa :

Ventromediaalinen etuotsalohko
(VMPFC) yhdistyy emotionaalisiin

sensorimotorisiin järjestelmiin
(Kehotietoisuus ) ja neurohormonaaliseen, 

kardiovaskulaariseen
sekä immuuniseen säätelyjärjestelmään

Modinos et al. (2010). Soc. Cogn. Affect. Neurosci.

aistimaan kehon sisäistä tilaa :
Käsitteellinen ja kehollinen

“Tom & Liz”
http://www.psychologytoday.com/blog/body-sense



Kehotietoisuuden menettämisen
vaikutus mielen ja kehon terveyteen :

• Myalgia = lihaskivut
• Neoplastiset sairaudet
• Reumaattinen artriitti• Reumaattinen artriitti
• Autoimmuunihäiriöt
• Ahdistus ja masennus
• Heikentyneet ihmissuhteet
• Syömishäiriöt
• Seksuaalisuuden toimintahäiriöt



Uhka/trauma/stressi heikentää
kehotietoisuutta

•Uhka ja stressi tekevät itseen
liittyvät ja itseä suojelevat ja
säätelevät järjestelmät
toimintakyvyttömiksi kehossa. 
•Ymmärrykseen , muistiin , •Ymmärrykseen , muistiin , 
liikkeeseen , tunteisiin ja
tuntemuksiin liittyvät toiminnot
heikentyvät.
•Itsen turruttaminen / 
dissosiaatio erottaa meidät
tuntemasta sisäisiä
olotilojamme. 



Kehotietoisuuden vahvistaminen

“Somaattinen tietoisuus on  tapa todella
voimaannuttaa yksilöitä heidän tavoitteessaan
ylläpitää terveyttään tai palautta se. Somaattinen
tietoisuus on ihmisten luontaista viisautta heidän
psykobiologisesta terveydestään. . . psykobiologisesta terveydestään. . . 
Somaattinen tietoisuus on seuraava taso
kokonaisvaltaisen terveydenhuollon
kehityksessä.” 

Bakal, D. (1999). Minding the Body: Clinical Uses of Somatic 
Awareness , pp. 4-5.



Muuttaa tietoisuutta siitä, kuinka

suhtaudumme itseemme ja maailmaan

• Terveellinen ruoka

• Yhteys luontoon

• Paremmat ihmissuhteet

• Toisia palveleva toiminta• Toisia palveleva toiminta

• Uskonto/hengellisyys

• Liikunta ja liikkuminen

• Meditaatio

Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American 
Psychologist.



Kehotietoisuus vahvistaa kaikkia
näitä toimintoja

• Juoksijat, joilla oli parempi
kehetietoisuus, kuluttivat vähemmän
happea, juoksivat nopeammin ja
kärsivät vähemmän lihaskivusta/-
jännityksestä

Martin et al. (1995). Journal of Sports Science .

• Iäkkäät ihmiset, jotka osallistuivat
kehetietoisuuteen keskittyvään
liikuntaan (esim. Tai chi) kaatuivat
harvemmin ja heillä oli parempi
tasapaino kuin niillä, jotka
osallistuivat voiman kehittämiseen
keskittyvään liikuntaan.

Lui-Ambrose et al. (2005). Journal of the American 
Geriatric Society



Tietoinen syöminen

Naiset, jotka osallistuivat joogaa ja tietoista läsnäoloa
sisältävään ruokailuohjelmaan (poistetaan häiriötekijät, 
keskitytään aistimaan kuinka paljon ruokaa on suussa jakeskitytään aistimaan kuinka paljon ruokaa on suussa ja
miltä se maistuu, eikä oteta seuraavaa suullista ennen
kuin edellinen on nielaistu) laihtuivat enemmän kuin
naiset, jotka noudattivat laihdutusohjelmaa.

McIver et al. (2009). Overeating is not about the food. 
Qualitative Health Research.



Mindfulness-meditaation vaikutukset

• Huomion säätely
• Kehotietoisuus
• Tunteiden säätely
• Muutos perspektii-• Muutos perspektii-
vissä itseä kohtaan

Holzel et al. (2011). How does mindfulness meditation work? Psychological Science.



Perustava kehotietoisuuskoulutus
psykiatrian kotihoidon potilaille

• Sisältää tietoisuusharjoituksia liikkuen ja
paikoillaan, istuen, maaten, seisten ja kävellen
siten, että keskitytään nykyhetken kokemukseen.

• Osallistuneilla oli parempi kehotietoisuus ja• Osallistuneilla oli parempi kehotietoisuus ja
vähemmän oireita, ja käyttivät vähemmän
psykiatrista ja sosiaalista apua.

Gyllensten et al. (2009). Long-term effectiveness of Basic Body Awareness Therapy 
in psychiatric outpatient care. Advances in Psychotherapy.



Terapeuttis-kasvatuksellisten suhteiden käyttö
kehotietoisuuden vahvistamisessa

• Kehittää ja säädellä yhdessä syvempiä ja
pidempia ja pysyvämpiä kehetietoisuuden
tiloja korvaamaan epäsäännölliset ja
hetkelliset tilat

• Laajentaa affektiivista sietokykyä• Laajentaa affektiivista sietokykyä
kannattelemaan tunnetiloja, lohtua ja kipua

• Kehittää eheyttäviä prosesseja
• Löytää mahdollisuudet, jotka rajoitteista

vapaa elämä ihmikehossa antaa.
Levitt, et al., (2006). What clients find helpful i n psychotherapy. Journal of 

Counseling Psychology, 53, 314-324.



Intersubjektiivinen interoseptio:
Resonanssi

• Kehotietoisuudenlaajeneminen
• Psykologistentilojen yhteissäätely
• Nykyhetken laajeneminen
pysyväänsitoutumiseenitsen
ja toisenkanssa

Wooten, S. (1995). Touching the Body, Reaching the Soul
Schore, A. (2003). Affect dysregulation and disorders of  the self.  Norton.
Tronick, E. Dyadic expansion of  consciousness



Neurohormonaaliset
palautejärjestelmät
intersubjektiiviseen

resonanssiin ja jaettuihin
interoseption tiloihin



Terapeutin kehotietoisuus sanojen käytössä

kehoterapeuttisessa hoidossa

• VMPFC ja DMPFC 
verkostojen
yhdistyminen auttaa
terapeuttia löytämään
kuvailevaa kieltä, joka
resonoi asiakkaan esiin
nousevannousevan
kehotietoisuden kanssa.

• Marion Rosen: 

“Sanat tekevät siitä
totta.”

Northoff et al. (2005). Self-referential processing in our brain. NeuroImage.

Larynx



Terapeutin kehotietoisuus sanojen käytössä
liikkeen ohjaamisen aikana

• Sanat tulevat spontaanisti omasta
kehotietoisuudesta, kun on täysin läsnä tässä
hetkessä

• Toisten havannointi tuo mieleen sanoja, jotka
auttavat osallistujia ylittämään rajoituksensaauttavat osallistujia ylittämään rajoituksensa

• Kuvailevat metaforat ja kielikuvat
(“heilutellaan siipiämme”)

• Ohjaajan ja osallistujien sanat muodostavat
yhteyksiä ihmisten välille – sosiaalinen
kohtaamisprosessi



Peilineuronijärjestelmä
päälakilohkossa synkronoi
kehonkuvaa ja liikettä
ihmisten välillä

Dumas G, et al.(2010). Inter-brain 
synchronization during social interaction. 
PLoS ONE. 



Liikkeen opettaminen kehotietoisuuden avulla

• Oman elävän kehon
anatomian tutkimisen
jatkaminen, jotta se 
resonoi liikkeen
ohjaamisen kokemuksen
kanssa.kanssa.

• Toisten inspiroiminen
olemaan uteliaita omien
rajoitustensa ja
mahdollisuuksiensa
suhteen laajentaen näin
kehotietoisuuttaan. 

Liikeväliaika



Hermoston muuttaminen:
Synaptogeneesi



Parantunut
elämänalue

Muutoksen tyyppi

Psyykkinen terveysOnnellisuus, harmonia, hyvinvointi ja itseluottamus
lisääntynyt ja masennus, ahdistus, itsemurha-
ajatukset ja stressi vähentyneet

Fyysinen terveys Kipu, jännitys, pää –ja selkäkivut vähentyneet, 
hengitysrennompaaja ruoansulatusparantunut

Koko ihminen muuttuu

Ruotsissa haastateltiin 53 Rosenterapian asiakasta heidän kokemuksistaan: 45 

naista ja 8 miestä, keski-ikä 46 v. (haarukka: 27-67 v.)

hengitysrennompaaja ruoansulatusparantunut

Tietoisuus kehon ja

mielen yhteydestä

Tietoisuus siitä, kuinka kehon jännitykset ja tunteet
liittyvät jokapäiväiseen elämään ja aikaisempiin
oireisiin

Henkilökohtaisen

kasvun tuki

Tietoisuus aikaisemmin tukahdutetuista ongelmista
ja muistoista ja kyky jatkaa eteenpäin

Muutokset omassa

elämässä

Tärkeysjärjestyksen asettaminen ja itseä
vahvistavien valintojen tekeminen

Hoffren-Larsson et al. (2009). Journal of Alternative and Complementary Medicine.



Koko ihminen muuttuu
Tutkimuskooste monista kehotietoisuutta

lisäävistä menetelmistä

• Positiivisia tunteita (toivo, ilo, 
yhteys toisiin)

• Mukautuvia neurobiologisia
vasteita (mm. autonomi-sessa
hermostossa, hermostossa, 
immuunijärjestelmässä ja
endokriinisessa järjestelmässä)

• Kognitiivinen säätely (oireiden
seuranta, stressin minimointi) 

• Itsestä huolehtiminen
(palautuminen, itsensä
ravitseminen)



Käsiteellinen
itsetietoisuus

(Ei tässä hetkessä)

Tuntemisen välttäminen

Pysyvä
kehotietoisuus

(Tässä hetkessä)

Aidot tunteet

Siirtymävaiheet

Lyhyt kehotietoisuuden hetki, mutta
ei pysyvä

Muutosprosessi:
Tietoisuuden tilat hoitojen aikana

Tukahduttaminen

Yritys ymmärtää, arvostella ja
tulkita

Lihasjännitys

Stressi/Uhka

Rentoutuminen/palautuminen

Luovuus/huumori

Hyväksyntä/helpotus

Turvallisuus/rauha

Hermostollinen yhteys kehotietoisuuden
Ja käsitteellinen tietoisuuden

välillä

ei pysyvä

Jotain on heräämässä
(muuttuu, mutta ei pysyvästi)

Kipu, somatisaatio, “epäaidot” tunteet,
Olla jumissa, ansassa, taistele,pakene

Jäätyminen, dissosiaatio

Transsi ja normaali tajunnantilan muutos



- Tietoisuuden tila vaihtelee hoitojen aikana

- “Sisältö” voi myös vaihdella

- Ei ennustettavissa (kaoottista)

Kehollinen

Siirtymävaihe

Käsitteellinen



KaaosKaaosKaaosKaaos: : : : 

Lyhytaikainen epävarmuus vakaan mallin sisällä



Terapeutin kehotietoisuus siirtymävaiheissä

• Sen huomaaminen, milloin asiakas siirtyy
kehotietoisuuteen ja pois siitä.

• Kärsivällisyys: keho oppii hitaasti. Siirtymävaiheet ovat
usein säätelemättömiä (ei pysyviä) ja voivat olla 
epämukavia asiakkaalle tai terapeutille (tukahdutettuja
tunteita;välähdyksiä vihasta, pelosta tai häpeästä, jota 
ihmiset eivät halua tuntea).ihmiset eivät halua tuntea).

• Työskently lähtee omasta kehotietoisuudesta eikä
ajatuksista (ohitetaan terapeutin halu muodostaa
tulkintoja).

• Terapeuttinen suhde voi “kannatella” näitä tunteita, 
johtaen pysyvämpään keholliseen tietoisuuteen
torjuntastrategioista.

Tapauskertomus





Alhaisen positiivinen

ja vakaa

Negatiivinen

ja kasvava
Korkean positiinen

ja kasvava

Muutos Rosenterapia-asiakkaassa

5 kuukauden hoitojakson aikana



50

60

70

80

90
M

o
re

 N
e

ga
ti

ve
  

   
M

o
re

 P
o

si
ti

ve
 -

--
>

Asteittainen parantuminen ajan myötä

5 asiakkaan tunnetilojen arvot
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Day from Start of Treatment

(c) Modeled Trajectories for Emotional State

Treatment Period Only

Client 1**

Client 2***

Client 3***

Client 4***

Client 5***
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(a) Modeled Trajectories for Pain

Treatment Period Only

Client 1

Client 2***

Client 3***

Client 4***

Client 5***

“Olo voi pahentua ennen kuin paranee”

Kipuarvot 5 asiakkaalla
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Day from Start of Treatment


