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Kirahvikieli kuuluu kaikkiin
uskontoihin

Sanat ovat ikkunoita
Sanasi tuomitsevat minut.
Ne arvostelevat ja hylkäävät.
Ennen kuin lähden, haluaisin tietää,
sitäkö tarkoitat.
Ennen kuin alan puolustautua,
ennen kuin puhun loukkaantuneena tai
peloissani,
ennen kuin rakennan muurin sanoillani,
kerro minulle, kuulinko todella niin.

Suomessa väkivallattoman vuorovaikutuksen prosessista tietoa levittämään ja sitä
opettamaan perustettu Nonviolent Communication in Finland ry aloitti toimintansa
vuonna 1998. Suomessa sertifioituja NVCkouluttajia on kaksi. Savanna ConneXions:in
aidonoloinen ja energiaa pursuava perustaja
ja NVC-kouluttaja Hanna Savanna kertoo
tutustumisestaan NVC-prosessiin:

Sanat ovat ikkunoita tai ne ovat muureja.
Ne tuomitsevat tai ne vapauttavat.
Kun puhun ja kun kuuntelen,
anna rakkauden valon loistaa lävitseni.

- Eräs ystäväni näki noin 10 vuotta sitten
Marshall B. Rosenbergin videon Skotlannissa ja oli siitä hyvin innostunut. Hän sai minutkin innostumaan ja lukemaan Rosenbergin
kirjoittaman ruotsiksi käännetyn, opettajille
suunnatun kirjan. Vähän myöhemmin osallistuin Helsingin kesäyliopiston kurssille, jossa
Rosenberg opetti niin sanottua kirahvikieltä.

On asioita joita haluan sanoa;
asioita jotka merkitsevät minulle paljon.
Jos sanani eivät ole selkeitä,
auta minua vapautumaan.
Jos masennuit sanoistani,
jos sinusta tuntuu siltä etten välitä,
yritä kuunnella sanojeni läpi
tunteita jotka ovat meille yhteiset.

Väkivallattoman vuorovaikutuksen symboliksi Rosenberg valitsi kirahvin siksi, että
sillä on maalla elävistä nisäkkäistä kaikkein
suurin sydän. NVC on vuorovaikutustapa,
joka saa meidät antamaan sydämestämme.
Tämän lisäksi kirahvi on pitkän kaulansa ansiosta kauaskatseinen ja haavoittuvainen.

Ruth Bebermeyer

Vuorovaikutustavan virallinen nimi “väkivallaton vuorovaikutus”, englanniksi Nonviolent Communication (NVC), juontaa
juurensa merkittävän rauhan rakentajan, hindulaisen Mahatma Gandhin tavasta käsittää
väkivallattomuus luonnollisena empaattisena
tilanamme silloin, kun väkivalta on väistynyt
sydämestämme. Siksi prosessista käytetään
myös nimitystä empaattinen eli myötäelävä
vuorovaikutus.
NVC:ssä ei siis ole kyse mistään uudesta
keksinnöstä, vaan se auttaa meitä kiinnittämään huomiota kommunikaatioon, jonka
avulla säilytämme aidon yhteyden itseemme
ja toisiimme. Se tehoaa niin henkilökohtaisella kuin poliittisella tasolla. Rosenberg on
opiskellut myös uskontotiedettä ja tullut
sekä opintojensa että elämänkokemuksensa kautta siihen tulokseen, että ihmiset joka
puolella maailmaa, uskonnosta riippumatta,
ovat sisimmässään väkivallattomia. Tästä
seuraa myös se, että kaikki uskonnot kokevat väkivallattoman kommunikaation omakseen.

NVC-prosessin neljä osaa

Väkivallaton vuorovaikutus kiinnittää
huomiomme neljään alueeseen: siihen mitä
me havaitsemme, tunnemme ja tarvitsemme, sekä siihen mitä me pyydämme rikastuttaaksemme elämäämme. NVC:n käyttö ei
vaadi, että muut ihmiset ovat halukkaita suhtautumaan meihin empaattisesti, mutta kun
pysytään väkivallattomassa vuorovaikutuksessa (rehellisessä itsensä ilmaisemisessa ja
empaattisessa vastaanottamisessa), muutkin
alkavat suhtautua meihin myötäelävästi.
Omien tarpeiden ilmaiseminen voi olla
prosessin pelottavin osa maailmassa, jossa
se usein tuomitaan itsekkäänä. Tämä pätee
erityisesti naisiin, jotka usein kasvatetaan
huolehtimaan toisten tarpeista omien tarpeiden kustannuksella. NVC auttaa ymmärtämään, että meidän tulee omaksua täysi
vastuu tunteistamme kantamatta vastuuta
toisten tunteista. Minusta ei ole empaattiseksi, ellen itse ole pitänyt huolta omista tarpeistani. Samalla tulemme tietoiseksi siitä,
ettemme voi koskaan saada tyydytystä tar-
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irahvikieli syntyi, kun yhdysvaltalainen psykologian tohtori Marshall
B. Rosenberg etsi keinoja levittää
nopeasti rauhan rakentamisen taitoja. Rosenberg halusi selvittää, miten jotkut ihmiset pystyvät säilyttämään yhteyden sisäiseen
empaattiseen luontoonsa kaikkein vaikeimmissakin olosuhteissa. Hänen tutkimustuloksensa korostivat yllättävän paljon kielen ja
kielenkäytön ratkaisevaa asemaa. Tulostensa perusteella Rosenberg kehitti vuorovaikutustavan, jonka avulla säilytämme aidon
yhteyden itseemme ja toisiimme.

irahvikieli,
rauhan kieli

peillemme toisten ihmisten kustannuksella
ja että toisaalta omien tarpeiden huomiointi
on samalla toisten tarpeiden huomioimista.
NVC:n idea ja tehokkuus selviävät oikeastaan vasta kuuntelemalla esimerkkejä aidoista kommunikaatiotilanteista ja harjoittelemalla niitä. Yhtenä esimerkkinä Rosenberg
mainitsee erään seminaarin Jerusalemissa,
jossa erilaisia poliittisia näkemyksiä edustavat israelilaiset käyttivät NVC:tä puhuessaan
eräästä hyvin kiistanalaisesta Länsirannan kysymyksestä. Yhden istunnon aikana Rosenberg kollegansa kanssa kertoi ensin NVC:
stä ja havainnollisti empaattista kuulemista,
jonka jälkeen he pyysivät osallistujia vuorotellen toistensa rooliin. Kahdenkymmenen
minuutin kuluttua israelilainen uudisasukas
ilmoitti olevansa halukas harkitsemaan luopumista maavaatimuksistaan ja muuttamaan
Länsirannalta, mikäli hänen poliittiset vastustajansa kuuntelisivat häntä samalla tavalla
kuin häntä oli kuunneltu.

Älkäämme tuomitko...

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät
tuomitsemaan. – Matteus 7:1
NVC:n mukaan luonteeseemme kuuluu nauttia myötäelävästä auttamisesta ja
vastaanottamisesta. Me olemme kuitenkin
oppineet monenlaista “elämästä vieraannuttavaa vuorovaikutusta”, joka saa meidät
puhumaan ja käyttäytymään tavalla, joka
loukkaa itseämme ja muita. Yksi tällainen
elämästä vieraannuttavan vuorovaikutuksen
muoto – joka on valitettavan tuttua myös
eri uskontojen edustajien kommunikaatiossa – on moralisoiva arvostelu. Se viestittää,
että ne jotka eivät toimi arvojemme mukaisesti, ovat väärässä tai pahoja. Elämästä
vieraannuttava vuorovaikutus hämärtää tietoisuuttamme siitä, että me olemme kaikki
itse vastuussa omista ajatuksistamme, tunteistamme ja teoistamme.

...vaan antakaamme empatiaa

Empatia on kykyä asettua toisen asemaan menemättä mukaan toisen tunteisiin.
Siihen tarvitaan läsnäoloa, kuulluksi tulemista, yhteyttä itseen ja toiseen, ymmärretyksi
tulemista, hyväksytyksi tulemista sellaisena
kuin on, sekä rauhaa että tilaa. Kykymme
tarjota empatiaa antaa mahdollisuuden pysyä avoimina, purkaa vaaratilanteita, auttaa
kuulemaan “ei” vailla torjutuksi tulemisen
tunnetta, elvyttää hengettömiä keskusteluja
eläviksi ja jopa kuulla tunteita ja tarpeita vaikenemisen takaa.
Rosenberg on itse juutalainen ja hän kertoo saaneensa parhaan uskonnonopetuksen
isoäitinsä elämää seuraamalla. Seuraavan
laulun sanat kertovat hänen isoäitinsä tarinan lisäksi myös uskontojen sanoman ytimestä: pyyteettömästä rakkaudesta. NVC
auttaa ihmisiä muistamaan, kuinka rakkaus
itseä, toista ja Jumalaa kohtaan alkaa ajatuksista ja näkyy kommunikaatiossa.
Yhtenä päivänä mies nimeltä Jeesus
tuli isoäitini ovelle.
Mies pyysi hiukan ruokaa,
isoäiti antoi enemmän.
Mies sanoi ”Olen Jeesus Herra”
eikä isoäitini tarkistanut sitä Roomasta.
Mies jäi seitsemäksi vuodeksi,
kuten niin moni, jolla ei ollut kotia.
Juutalaisella tavallaan isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.
Se kuuluu: ”Ruokkikaa nälkäisiä,
parantakaa
sairaita, sitten levätkää.
Älkää koskaan kävelkö,
kun voitte tanssia;
tehkää kodistanne lämmin pesä.”
Juutalaisella tavallaan isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.
Sillä arvokkaalla tavalla isoäitini
kertoi minulle Jeesuksen sanomaa.

- Rosenberg kuvaa kahdella eri tavalla
kommunikaatiotamme. Hän on nimennyt ne
kirahvi- ja sakaalikieliksi. Kirahvikieli on tunteiden ja tarpeiden ymmärtämistä ja kuuntelemista. Se edistää yhteyttä, ymmärrystä
ja myötätuntoa. Sakaalikieli on puolestaan
hyökkäämistä ja puolustautumista, itsen tai
toisen syyttämistä ja tuomitsemista. Sitä
käyttämällä yhteys itseen ja muihin katkeaa,
ja on hyvin todennäköistä, että henkilö on
sen johdosta vihainen, katkera, syyllisyydentuskainen tai masentunut. Kaikkien meidän
sisällä asuvat sekä sakaali että kirahvi, mutta
mitä enemmän opimme kirahvikielen käyttöä, sitä helpommaksi elämämme tulee.
NVC:tä on käytetty useiden eri uskontojen parissa ja kaikki ovat sanoneet sen olevan aivan suoraan oman uskontonsa oppia.
Rosenbergin mukaan meidän suurin hengellinen tarpeemme on osallistua toisten ja
oman hyvinvoinnin lisäämiseen, missä kommunikaatio näyttelee merkittävää osaa.
- Armas Lindberg Pohjois-Suomen Romani-yhdistyksestä kertoi minulle helmikuussa NVC-peruskurssilla tekemästään
oivalluksesta: ”Vähemmistöryhmillä ja valtaväestöllähän on aivan samat tarpeet. Tarpeethan ovat yhteinen tekijämme.” Hän oivalsi mielestäni hyvin keskeisen NVC:n opin.
Vaikka harjoitamme eri uskontoa, meillä kaikilla on samat tarpeet. Kun opimme viemään
keskustelun tarvetasolle, sydänten väliseksi
kommunikoinniksi, niin yhteys ja ymmärrys
rakentuvat aivan itsestään – myös eri uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa, Hanna
Savanna kertoo.
NVC:n hengellisestä taustasta voi lukea
Rosenbergin kirjasesta Practical Spirituality,
joka auttaa muun muassa viholliskuvista irtipääsemiseen.
Johanna Maria Davies, VTM
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