Rosen-kehoterapia auttaa vapautumaan
jännityksistä ja lisää itsetuntemusta
Rosen-kehoterapia on fysioterapiasta kehitetty psykofyysinen hoitomuoto, joka perustuu
tuntuvaan, mutta pehmeään kosketukseen. Terapeutin läsnä olevan kosketuksen ja sanallisen
peilauksen avulla asiakas tulee tietoiseksi kehossaan olevista jännityksistä, tavastaan olla ja
hengittää. Kehon tiedostamisen kautta alkaa muodostua yhteys myös omaan sisimpään.
Vaikeiksi koetuissa elämäntilanteissa fyysinen tai psyykkinen kipu saa ihmisen jännittymään.
Jännitys suojaa liian kipeiltä kokemuksilta ja auttaa selviytymään. Pitkään jatkuessaan se
kuitenkin heikentää kehosta aistittavaa informaatiota ja sitoo energiaa. Tiedostamattamme
sopeudumme tähän ja sen seurauksena omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja ilmaisu
estyvät. Kokemus itsestä rajoittuu ja elämä kapeutuu.
Rosen-hoidoissa tapahtuva kehotietoisuuden lisääntyminen auttaa asiakasta löytämään yhteyden
jännityksen taustalla vaikuttaviin tiedostamattomiin asioihin. Rosen-terapia mahdollistaa
turvallisen tavan päästää irti jännityksistä ja kohdata kokemuksia ja tunteita, joita olemme
elämänvarrella tukahduttaneet.
Vapautuminen näkyy ja tuntuu muutoksena monella tasolla. Hengitys helpottuu, liikkuminen
ja kehon asento muuttuvat rennommiksi, uni levollisemmaksi. Omia tunteita, tarpeita ja
mielipiteitä on helpompi tunnistaa ja ilmaista. Eheytyvä ja tietoisempi kehonkuva ja lisääntyvä
itseymmärrys avaavat uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat mahdollisia nykyisessä
elämäntilanteessa.

Rosen-kehoterapian
juuret ulottuvat aina
1930-luvun Saksaan, jossa
Marion Rosen kouluttautui
tekemään hierontaa,
hengitysharjoituksia
ja rentoutusta
psykoanalyysipotilaille.
Tällaisen yhdistelmäterapian
todettiin tuottavan
nopeampia tuloksia kuin
pelkkä psykoanalyysi.
Rosen-kehoterapiaa
käytetään nykyäänkin
usein psykoterapian
rinnalla varsinkin, jos
tunteiden tunnistaminen ja
ilmaiseminen on vaikeaa.
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