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Ensimmäisenä skturitetaan oesoittmishaurjtitkss jtnoa taurotitkosena tn tpetaa mielen hallintaa eurinäisten 
haastavienoin tlanteiien vauralle. Hälts melk ja hämmennts tvat ksein läsnä vaursinoin ottoätnneillä. Aioa 
ksein tn mentävä tlanteeseens jtssa vastapktli tn tätsin kkien asian eiessä elämässään tai siten 
kuraktknkt siihen oipkoieurteeseens jtnoa oanssa jtktkk taistelemaan. Empata tn täuroeä tminaiskkss mkta 
se ei saa estää näoemästä sitäs mistä vti tlla apka tngelmanuratoaiskssa.

Päivä jatokk skturitamallani okurssilaisten htiitllas jtta jtoainen vti sekurata vieurestä. Stpivilta tsin saatan 
nekvta mkita okurssilaisia ttön eietessä. Jtoainen tpetkstlanne ja htitttlanne okitenoin sanelee 
oättetävän ttötavan.

Htittjen valmistktka panekiktaan hengittshaurjtitkosiin ja mkktamaan iemtnsturaatttns jtiien oakta 
pääsemme tmmäurtämään pauremmin tettjä Selänlaittn peurksasitita.

Peurehttminen urenttktksliiooeisiin ja niiien haurjtitelkn  vaioktkosiin piiemmällä aioavälillä tn täuroeä asia 
thjelmassa. Sekuraavaosi mkktaman peurksliiooeen alkstava tpetelk. Näiien liiooeiien tpetelkssa 
oannataa ttaa avkosi niitä viietitas jtita tn aiheesta laiatkna Facebttoin Selänlaitajasivklla.

Valmistavana asiana okurssille ttimii YtkTkbe-oanavallani tlevien viietiien tauroastelk. Viietissa nättetään 
mm Yleislinjakosen skturitaminens jtoa tn tpeteltava hktlellisests okn lähietään tällä tavalla liiooeelle. 
Tässä vaiheessa asiaa okn ei tle sitä mahitlliskktas etä lisää mkoaan tmia teoniiotita tai jtnokn 
jäurjestelmän teoniiotitas otsoa lisääjä ei tknne sitä ototnaiskktas jthtn tlisi jttain lisäämässä.   Ktnstt 
tvat ttoi mtnet ja samaan päämääurään vti päästä mtnta tetä. Sillä teitlla ei silt tässä tlanteessa tle 
paljta oättöäs okn halktaan eietä tätä oakta.

Yleislinjakosesta tn siiururttävä seloäurangan tosittisothtaisempaan tknnkstelkkn. Tknnkstelk ja oturjaaminen
etenevät oäsi oäiessäs vaiooa jtissain htiitissa otllä hahmttan itselleni urangan ototnaistlanteen seoä 
mkktamat pahat tngelmapaioat tmmäurtääoseni pauremmin asiaooaaseen liittviä asitita.

Tknnkstelkssa oätiään läpi tleensä ensimmäisenä oalltn liittmäothta nisoaan ja jtsoks saataa ttö eietä 
tloapäiien oiuretosien lakoaisemiseen. Tähän asiaan liittt siten tloapäiien oäsiteltteoniiooas jtoa 
itsessään tn aioa tosinoeurtainen asias mkta vaati tllätävän tkooaa oesoittmistä ja mielen hallintaa.

Tknnkstelk ja oturjaaminen jatokk nisoasta ja haurttista häntälkkhkn ja uristlkkhkn. Jtissaoin tlanteissa ttoi 
vtiiaan altitaa otot oäsitelt lanttn sekiklta. Sturmien tn otetävä täällä havaitsemaan ptiooeamia ja 
vääuristtmiä seoä oäursittjä otlhkja tai vakuritita. Peurksteellinen ttö vaati  aioaa ja sinniootttäs jtten tklen 
oturtstamaan havainttjen teoemisen täuroettä jtoaisessa vaiheessa. Ttöhönsä tklee skhtaktka ouriitsellä 
asenteella tptmismi säilttäen.

Lanneurangan tknnkstelkkn ja oäsitelttn eietään uristlkkn jäloeen ja siitä tlemmäs mennään aina sitä 
mkoaas okn sturmet oeurttvat urangan tlanteen uriitäväst mkktkneen. Käsiteltothtaa tlempiä tngelmia tn 
samalla stttä tppia sekuraamaans sillä asiaan okklkk otot urangan ureaotts vaiooa tauroemmassa oäsiteltssä 
tn esim lanttn alke. Aioa ksein tn eietävä nisoaa ja haurttita otht nioama nioamaltas otsoa uranoa elää 
oäsiteltn aioana tmaa euriotista elämäänsäs jtssa toahaauraooeita tknnksteleva oäsitelijä saa vauraktka 
tllättosiin.

En tle laitankt mkoaan mitään oelltnaiotja enoä jattele tässä thjelmaa euri päiville. Nämä tvat 
oäsiteltävät asiat pääpiiurteitäin ja niiien timtilta päästään oiinni mtniin täuroeisiin tngelmiin.




