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UUSI LAHTI

Kahdesti viikossa
kotiin kannettuna

Hanna Savanna
pitää Lahdessa
NVC-kurssin 18.19.5. NVC:ssä empaattista ihmistä
symboloi kirahvi
ja sakaali puolestaan kokee, että
aina muut ovat
syypäitä konflikteihin.
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Kohti rakentavaa kanssakäymistä
Kun emme ymmärrä,
mitä toisen tai
oman käytöksen
takana on, eväät
ristiriitatilanteisiin
ovat kasassa.

NVC
n Lahdessa kesäyliopistossa kurssi 18.19.5.
n Kurssin vapaita paikkoja voi vielä kysellä Päijät-Hämeen kesäyliopistosta.
n Kommunikointia voi vaikeuttaa
myös se, että tulkitaan hyvääkin tarkoittava ilkeäksi.
n NVC-prosessin aikana pyritään hakemaan syy esimerkiksi vihaan.
n Syyttämällä ei pitkälle pötki, vaan
”aseena” tulisi käyttää empatiaa.
n Hanna Savanna on toiminut 10
vuotta NVC-kouluttajana.
n NVC:n on kehittänyt amerikkalainen
Marshall B. Rosenberg.
n Hän on kirjoittanut kirjan, joka on
suomennettu Myötäelämisen taito -nimellä.

Parempaan kommunikointiin voi pyrkiä vaikkapa Nonviolent Communicationin, NVC, avulla. Nimi viittaa väkivallattomuuteen, mutta NVC-kouluttaja Hanna
Savanna täsmentää tähtäintä.
– Kyse ei ole itsepuolustustaidoista, vaan
matkasta itsetuntemukseen ja myötäelämisen taidosta.
Hän toteaa, että käytöksen takana ovat
tunteet ja tarpeet. Niitä selvittämällä ja
tulkitsemalla ymmärtää paremmin toisen
käytöstä ja voi ohjata omaa käytöstään.
Elämä on täynnä erilaisia kontakteja, joissa haluaisimme pärjätä. Erakoituneinkin
hyötyy pärjäämisestä itsensä kanssa.
– Vaikka olisi kymmenes miessuhde menossa, voivat ongelmat nykyisessä ja aiemmissa suhteissa olla samat. Itse on ongelmien yhdistävä tekijä. Tosin NVC:ssä ei
haeta syyllisyyksiä, vaan lisätään ymmärrystä ja armahdetaan, Savanna muotoilee.

– Meidän on otettava vastuuta enemmän omasta toiminnasta. Toimimme
usein ikään kuin meillä itsellämme ei olisi
valtaa ja voimaa eri tilanteissa.
Toisen syyttämisestä pois pyrkiessä ei
ole tarkoitus kasata syitä marttyyrimaisesti omalle kontolle.
– On kauhean tärkeää, että huomioidaan omat tarpeet. Toisten syyttäminen
auttaa yhtä vähän kuin itsensä syyttäminen.

Vastuu itsellä
Kouluttajan www.savannaconnexions.
fi - internetsivustolla kerrotaan esimerkki, jossa kuski tuskailee ja moittii liian hiljaa autolla ajavaa. Kun itsellä ei ole kiire,
noidutaan puskurissa roikkuvaa. Esimerkissä syy löytyy toisista, ei itsestä.

Ylläpidä yhteys
Hanna Savanna muistuttaa aggressiivisesta arkikielestä ja -käytöksestä. Tietyssä
mielessä väkivalta liittyy NVC:hen.
– Meillä kaikilla on väkivaltaista ajattelua, saatamme sanoa, että ”olisin voinut
tappaa”. Harvoin teemme niin, mutta joka
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tapauksessa ajattelemme väkivaltaisesti. Se
ei edistä hyvinvointia.
Miten kouluttaja määrittää NVC:n
avun?
– Ainoa tarkoitus on rakentaa yhteys itseensä ja muihin, kun se on poikki sekä ylläpitää sitä haastavissa tilanteissa. Kun on
yhteys ja luottamus, tuntee, että on hyväksytty ja rakastettu.
Vihaa voi työstää porautumalla sen alkujuureen.
– Vihan takana on pelko ja suru ja siihen
liittyy tuomio, että olisi pitänyt tehdä toisin. On tärkeätä ymmärtää, miksi on vihainen. Jos ei ymmärretä, mitkä tarpeet ovat
oman vihan taustalla, saadaan aikaan varmasti pahempaa kuin mistä lähdettiin.

Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
Kouluttaessaan Hanna Savanna kertoo puhuen tiettyjä perusteita ja kurssilaiset työstävät myös henkilökohtaisemmalla tasolla
tehden ryhmätöitä yhdessä.
Kouluttaja kertoo, ettei amerikkalaisen
Marshall B. Rosenbergin 1960-luvulla kehittämä metodi ole varsinaisesti mitään
uutta, mutta NVC:ssä on jäsennelty metodi, jolla opitaan ”rakentamaan yhteyttä”
ja ylläpitämään sitä. NVC-prosessia edetään neljän askeleen kautta, jotka ovat havainto, tunne, tarve ja pyyntö.
Systeemissä käytetään myös kahta eläintä. Luikuroiva sakaali hyökkää, puolustautuu, pakenee paikalta tai syyllistää. Isosydäminen kirahvi puolestaan näkee hyökkäyksen takana olevat syyt eli tarpeet ja
uskaltaa paljastaa haavoittuvan kaulansa, mutta silti sillä ei ole paljon savannilla
vihamiehiä eikä se myöskään ole muiden
kynnysmatto.
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