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Voinko osallistua?
Onko minun terveellistä ja turvallista osallistua? 

Onko järkevää osallistua?
Kenestä sanat kertovat? 

Kuulunko mukaan? 
Miltä sanat tuntuvat kehossani?

Miksi sanat tuntuvat kehossa?
Miksi se on hyvä?

Mikä on sanailmapiiri?
Millaisten sanojen ympäröimänä olemme?
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SANOJEN FYYSISYYS
 

Sanat lähtevät kehoista 
ja otetaan vastaan kehoissa.
Puhuttu, viitottu, kirjoitettu, 
kieli monisssa muodoissaan 

on kehollista. 
 

Keho on kiinnostunut siitä, 
onko ihmisellä turvallista. 

Keho kerää tietoa kokemuksien kautta. 
Mikä ei ole ollut joskus turvallista, 

ei ole kehon mielestä turvallista tänäänkään.
 

Keho kuitenkin päivittää oppimaansa joka hetki. 
Uudet hetket, korjaavat kokemukset, 

uudistavat kehon suhdetta maailmaan,
Me voimme luoda yhdessä terveellisempää 

ja turvallisempaa maailmaa vuorovaikutuksella.
 

Olemme toisillemme tärkeitä,
ja jo muutamalla sanalla tai lauseella 

voi olla suuri merkitys.
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Sanailmapiiri voi olla näkymätön,
mutta sillä on konkreettisia vaikutuksia.

Sanoissa voi levätä,
 sanoilla voi kannustaa ja tukea,

sanoilla voi ilmaista, kysyä 
ja tehdä tilaa kuuntelulle. 
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Sanoihin mukaan pääseminen 
voi olla eri hetkinä erilaista. 
Vaihtelu on ihan normaalia. 

 
Sanalliseen ilmaisuun pääseminen vaatii 

tietyn määrän turvallisuuden kokemusta, 
sillä hätätilassa kehon toiminta ei tue 

parhaalla mahdollisella tavalla - tai ollenkaan- 
sanoihin pääsyä. 

 
Tämä on hyvä asia! 

Jos pitää juosta pakoon sapelihammastiikeriä, 
on hyvä käyttää kaikki kapasiteetti 
pakenemiseen, taistelemiseen tai 
piiloutumiseen, ei sanoittamiseen.

 
Kun keho kokee turvallisuutta, 

silloin on mahdollisempaa muodostaa sanoja, 
muistaa, keskittyä ja kertoa, 

ilmaista ja päästä mukaan 
onnistuneeseen vuorovaikutukseen. 
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MAD Pride, 

Turku 2019



Erkkajooga, ohjaajakoulutus
Keväthumaus rauhan puolesta



Siili tekee pesän lehdistä 
ja lämmittävistä 

ajatuksista...





Kannustavien sanojen paita- tämä päällä jaksaa paremmin! 

Riität

Olet rakas
Uskalsit

Pärjäät
Sinä osaat

Kaikki on hyvin
Ymmärrän sinua

Kaikki järjestyy
Ei hätää

Olet tervetullut

Uusia yrityksiä on rajattomasti

Tehdään yhdessä

Kuulen sinua



Kirje itselle - kirje ystävältä ystävälle

Voit kirjoittaa itsellesi tähän hetkeen, 
tai voit lähettää kirjeen tulevaisuuden itselle: 

www.futureme.org
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