
HENGITTÄMINEN PYSÄYTTÄÄ  
TÄHÄN HETKEEN

K utsun sinua kohtaamaan rohkeasti elämäsi ainoan het-
ken, jolloin todella elät. Se on tämä sisäänhengitys ja 
tämä uloshengitys... Mielesi vie jatkuvasti sinua jonne-
kin muualle tulevaisuuteen tai menneeseen. Voit kat-
kaista opitun kierteen uskaltamalla asettua aistimaan 
ja kokemaan, mitä juuri nyt on.

Toivon tämän kirjeen sanojen pysäyttävän sinut  
juuri nyt. Ehkä luit otsikon ja nämä sanat. Voitko aistia  

hengityksesi nyt kun luet, aisti miten lukiessasi sisäänhengitys virtaa sisään 
ja ulos. Pysähdy aistimaan miltä hengitys tuntuu kehossa, huomaatko vat-
san tai rintakehän pienen liikkeen juuri nyt. Kokeile olla siinä vaikka kaksi 
hengitystä. Huomaat, miten helposti mielesi vaeltaa muualle, alat arvos- 
tella, tuskastut, kun mielesi ei pysykään paikallaan hengityksessä. Loista- 
vaa, että huomasit sen. Juttu ei olekaan se, kuinka monta kertaa mielesi 
vaeltaa muualle, vaan se, kuinka monta kertaa tuot sen takaisin. Harjoitta-
minen on todella armollista, et voi siis epäonnistua. Tuomalla mielesi  
takaisin hengitykseen ystävällisesti lisäät ystävällisyyttä itseäsi kohtaan, 
olosi helpottuu ja rentoudut.

Tuodessani mindfulness-MBSR-menetelmän Suomeen 12 vuotta sitten 
suomensin mindfulness-termin: hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Siitä lähtien 
olen tukenut ihmisiä löytämään mitä hyväksyntä jokaisessa hetkessä  
tarkoittaa. Se ei ole passiivista alistumista, vaan juuri päinvastoin. Hyväk-
syntä on asettumista ja avautumista sille, mitä tapahtuu hetki hetkeltä.  
Hyväksyntä luo tilan, josta voit valita, miten toimit reaktiivisuuden sijaan. 
Hengitys ankkuroi sinut tähän hetkeen ja vapauttaa mielesi hetkeksi ajatus-
karusellista ja jatkuvasta itsekritiikistä. 

Kun otat päivittäin aikaa harjoittamiselle, huomaat vähitellen, että päiväsi  
muuttuvat, niihin alkaa tulla värejä, alat nauttia siitä mitä teet, osaat ren-
toutua, nukut paremmin, arvostat itseäsi enemmän. Mielesi tasapainottuu 
ja iloitset siitä mitä teet. Haluan innostaa sinua kokeilemaan, miltä tuntuu, 
kun muutaman viikon ajan päivittäin pysähdyt 3–5 minuutin ajaksi, laitat 
kellon soimaan ja aistit hengitystäsi. En kutsu sinua ajattelemaan tai mietti-
mään sitä, vaan aistimaan. 

Uskalla antautua hengitykseen, niin sinulle avautuu uusi maailma, jossa 
on rauhaa ja tasapainoa kaaoksen keskellä.

Hengitellen Leena

HYVÄN OLON KIRJE

LEENA PENNANEN on mind- 
fulness-pioneeri Suomessa.  
Hän on Jon Kabat-Zinnin ja 
hänen tiiminsä kouluttama 
asiantuntija. Mindfulness-App 
Leena Pennanen avulla voit 
alkaa kokeilla mindfulness-
harjoitteita missä vaan.

Pysähdy ja hengitä, kehottaa Leena Pennanen.  
Huomaat, kuinka hyväksyvä tietoinen läsnäolo  

rauhoittaa mieltä.
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