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OPPITUNNILLA 1 saat yle!st!etoa k!vusta "a kroon!sen k!vun va"aakunto!-
suutta a!heuttav!sta seurauks!sta. Karto!tusten mukaan "opa kolmasosa 
Yhdysvalto"en "a maa!lman väestöstä kärs!! "osta!n kroon!sesta ta! to!stuvasta 
k!puongelmasta. M!kä tärke!ntä, saat myös t!etoa erheell!s!stä "a ha!tall!s!sta 
k!pua koskev!sta myyte!stä. Nä!den myytt!en p!täm!nen tos!as!o!na he!kentää 
mahdoll!suuks!as! saada k!pu hall!ntaan. T!eto on vallan todell!nen lähtökohta. 

OPPITUNNILLA 2 op!t tuntemaan ens!mmä!sen merk!ttävän k!vun l!ev!ttä-
"än – akt!!v!suuden, levon "a tahd!stam!sen es!merk!ll!sen to!m!ntamall!n. 
L!!kkumattomuuden "a l!!all!sen yr!ttäm!sen äär!pä!den s!"aan op!t löytä-
mään akt!!v!suuden #ras!tuksen$ "a levon o!kean tasapa!non. Saat t!etoa s!!tä, 
m!ten tärkeää on tahd!staa to!m!nnat n!!n, että k!pu e! pääse vo!m!stumaan 
samaan a!kaan, kun vo!t v!elä nautt!a akt!!v!suudesta "a pystyt tekemään sen, 
m!kä on tarpeell!sta "a m!elestäs! tärkeää. Har"o!ttelemalla pystyt väh!tellen 
kasvattamaan vo!maa sekä l!säämään to!m!nto"a "a kunto!lua !tseäs! vah!n-
go!ttamatta ta! vo!m!stamatta k!pua.  

OPPITUNNILLA 3 op!t arvostamaan to!sta keske!stä k!vun l!ev!ttä"ää – ren-
toutum!sta. Tämä e! tarko!ta, että la!tat "alkas! pöydälle "a katsot telev!s!ota 
m!elettömässä sumussa. Olet tähän mennessä luultavast! ku!tenk!n s!!hen 
kyllästynyt, va!kka to!s!naan ehkä haluatk!n k!eltää sen. Sen s!"aan op!t pää-
semään syvään rentouden t!laan "a saamaan hyödyll!stä lepoa, "a s!ks! naut!t 
mon!sta to!m!sta, "o!ta et ehkä a!emm!n tullut a"atelleeks!kaan. 

OPPITUNNILLA 4 käs!tellään p!tkäkesto!sta väsymystä #uupumusta$ "a po-
t!la!ttemme tavall!s!a un!hä!r!ö!tä. Jaamme kanssas! tuore!mmat t!etom-
me p!tkään "atkuneen uupumuksen l!ev!ttäm!sestä "a hyvästä yöunesta. 
Soveltaessas! !ohdonmuka"sest" opp!tunte"a %, & "a ' käytäntöön s!nun p!tä!s! 
huomata k!pukokemukses! l!ev!ttyvän. Pass!!v!sesta telev!s!onkatselusta tu-
lee v!elä tylsempää, koska s!nulla on muuta tekem!stä! Tähän ast! olet työs-
kennellyt va!n me!dän, oppa!des! kanssa.   

OPPITUNNILLA 5 op!t ottamaan mu!ta !hm!s!ä mukaan tovere!ks! elämäs! 
"oukkueeseen. Opetamme s!nua v!est!mään to!sten kanssa n!!n, että he tu-
kevat "a rohka!sevat s!nua. Jos he!h!n on va!kea va!kuttaa, autamme s!nua 
löytämään uus!a !hm!s!ä, "o!lta vo!t saada ymmärrystä "a tukea "a "otka vo!vat 
auttaa s!nua hyödyntämään tätä oh"elmaa mahdoll!s!mman pal"on. Suurta 
"oukkuetta tusk!n tarv!taan, mutta a!nak!n yks! ta! kaks! !hm!stä on tarpeen, 

"otta sa!s!t tukea, rohka!sua "a arvostusta ponn!stelu!lles!. To!sten ymmärrys, 
hyväksym!nen "a tuk! vähentävät tutk!tust! k!pua. 

OPPITUNNILLA 6 kesk!tymme käyttäytym!sen muuttam!seen ”opp!m!-
sen lake"a” soveltaen. Tämä koskee er!ty!sest! s!nua, mutta myös lähe!s!äs!.  
Opetamme s!nulle "oukon per!aatte!ta, "o!lla vo!t va!kuttaa omaan "a #"oskus$ 
mu!denk!n käyttäytym!seen. Saat t!etää, m!ten mu!den käyttäytym!nen "a re-
akt!ot va!kuttavat s!nuun, va!kka et ol!s!kaan s!!tä t!eto!nen. Op!t myös muut-
tamaan el!ntapo"as!, "otka osaltaan l!säävät k!pua #emme sano a"heuttavat$ 
ta! pahentavat s!tä.  

OPPITUNNILLA 7 kesk!tymme k!puun "a sen seurauks!!n l!!ttyv!!n a"atuks!!n 
"a tunte!s!!n. T!edämme, että et !tse a!heuta k!pua a"atuks!llas! "a tunnereak-
t!o!llas!, mutta vo!t ed!stää k!vun kanssa pär"ääm!stä muuttamalla a"atuks!a-
s! k!vusta "a reago!m!stas! s!!hen. Op!t hall!tsemaan s!nulle hyv!n todell!seen 
k!puun l!!ttyvää m!elens!sä!stä "a emot!onaal!sta reago!nt!as! "a va!kuttamaan 
s!!hen. Kykenet oh"aamaan a"atuks!as! "a tunte!tas! s!ten, että ne l!säävät hal-
l!nnantunnetta "a neuvokkuuttas! –avuttomuuden, to!vottomuuden "a epäto!-
von tunte!den s!"aan. 

OPPITUNNILLA 8 op!t palauttamaan !tsevarmuuden "a !tseluottamuksen. 
Itseen luottam!nen saattaa kuulostaa kummall!selta. Tavall!sest! a"atellaan, 
että luottamus kohd!stuu mu!h!n !hm!s!!n. Kroon!sesta k!vusta kärs!vät !h-
m!set ku!tenk!n menettävät luottamuksen kehoonsa "a sen myötä !tseensä. 
Myös luottamuksen mu!h!n !hm!s!!n vo! menettää, "os he!ltä e! saa tukea 
#tarko!tamme tässä myös "o!tak!n terveysalan ammatt!la!s!a$. Luottamus, 
er!ty!sest! !tseluottamus "a !tsevarmuus ovat va!kuttav!a k!vunhall!nnan osa-
tek!"ö!tä. Vo!t saada !tseluottamusta "a !tsevarmuutta opp!malla pär"ääm!s-
ta!to"a "a ongelmanratka!sustrateg!o!ta. Nä!den avulla hall!tset k!pua v!elä 
enemmän. 

OPPITUNNILLA 9 saat l!sät!etoa s!!tä, m!lla!nen yhteys k!vulla "a pä!v!ttä!s!llä 
to!m!ntatavo!llas! saattaa olla k!vun t!edostam!seen "a k!puherkkyyteen. Saat 
myös t!etää, m!ten a!emmat kokemukset va!kuttavat s!!hen, m!ten suhtaudut 
k!puun tällä hetkellä. Op!t tunn!stamaan "a muuttamaan elämääs! kuuluv!a 
as!o!ta, "otka pahentavat k!vun k!elte!s!ä seurauks!a. 

Jos olet päässyt Opp!tunt!!n () ast! "a ahkero!nut ka!k!lla tunne!lla, 
olet tullut k!pua kohdatessas! psykolog!sest! palautum!skyky!semmäks! "a 


