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Markku Siivola 
 

Kompastuskiviä unien poluilla 
 
Montague Ullmanin uniryhmäprosessi 
 
Uniryhmäprosessin luojan psykiatrian emeritusprofessori Montague Ullmanin (1916-2008) 16-vuotinen 

ura klassisena psykoanalyytikkona ja Maimonides Medical Centerin psykiatrisen yksikön perustajana ja 
johtajana päättyi vuonna 1974 hänen todettuaan psykoanalyysin sisältävän perusolettamuksia, jotka ovat 
unien laajemman ymmärtämisen esteenä. Tulkinta-termiä hän piti liian ahtaana, sidottuna liian läheisesti 
unikokemuksen kognitiiviseen aspektiin, joka kuihduttaa unen taiteellisen potentiaalin tavoittamatta unen-
näkijän koko elämää voimakkaasti kuvaavaa tunnepohjaista ilmaisua. Paremman ilmaisun hän kuuli 1960-
luvulla psykoanalyytikko Karen Horneyn pitämässä esitelmässä, jossa Horney käytti tulkinnan sijaan termiä 
appreciation (mm. arvostaminen, ymmärtäminen), jonka Ullman heti omaksui myös pääteoksensa nimeen 
Appreciating dreams - A group approach (Ullman 1996). Hän keskittyi kehittämään pienryhmille tarkoitettua 
ryhmän omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa uniryhmäprosessiaan (Experiential Dream Group Process), 
joka on saanut jalansijaa etupäässä Ruotsissa, Suomessa ja Taiwanissa. 

 
 
Uniryhmäprosessilla tarkoitan tässä artikkelissa 

nimenomaan ullmanilaista prosessia. Se on perus-
olettamuksia omaamaton ateoreettinen pienryhmä-
prosessi, jonka olennainen piirre on ryhmän intensiivi-
nen eläytyminen yhden osanottajan kertomaan uneen 
yleensä l½-3 tunnin ajan ja kahdeksan vaiheen läpi, ja 
sen keskeisin opetus on kuuntelemisen ja kysymisen 
taito, lopputuloksena ahaa-elämys, ei tulkinta. 

Tässä kirjoituksessa keskityn erityisesti uniryh-
mäprosessin suhteeseen psykoterapioiden perusolet-
tamuksiin ja niiden kauaskantoisiin seurauksiin. Tämä 
prosessi on rakenteeltaan aivan erilainen kuin perin-
teiset unen lähestymistavat. Se on enemmänkin pois-
oppimiskokemus kuin oppimiskokemus. Sen vaihei-
den rakenteiden tarkka ja tiukka dramaturgia ja niiden 
psykologisten perusteiden kuvaus ja perustelu sekä 
ohjeet uniryhmäohjaajille aukeavat kirjassani Unien 
opissa - unet itseymmärryksen palveluksessa (Siivola 
2020) ja sen käännöksessä Understanding Dreams - 
The Gateway to Dreams without Dream Interpretation 
(Siivola 2008) sekä Ullmanin edellä mainitussa pää-
teoksessa, elävimmin tietysti vasta omakohtaisena 
uniryhmäkokemuksena. 

Uniryhmäprosessi on huomattavan väkevä myös 
työnohjausmenetelmänä psykiatrian, somaattisen ter-
veydenhoidon ja muiden ihmissuhdeammattien henki-
lökunnille, sen olen voinut 40 vuoden ajan pitämissäni 
työnohjauksellisissa uniryhmissä todeta. Tämä työn-
ohjauksellinen aspekti on esillä muun muassa 
Suomen Lääkärilehden (5/2003) kirjoituksessani 
"Tiedon sanat, ymmärryksen kuvat - ymmärryksellisen 
ryhmätyönohjauksen erityispiirteitä” sekä Suomen 

työnohjaajat ry:n Osviitta (2/2010) -lehdessä ilmesty-
neessä kirjoituksessani ’’Työnohjaus ilman teoriaa”. 

 
Uni on ryhmässä ainoa terapeutti 
 
Uniryhmäprosessin ja konventionaalisten psykote-

rapioiden tavoitteet ovat paljolti yhteisiä, mutta käy-
tännöt osin huomattavasti toisistaan poikkeavia. Uni-
ryhmäprosessi ei ole psykoterapiaa, mutta aina tera-
peuttista. Se antaa tietoa, josta on suoraa hyötyä myös 
psykoterapioiden tukena, koska prosessi ei ateoreetti-
suutensa vuoksi riitele varsinaisten psykoterapioitten 
kanssa. 

Uniryhmässä tutkitaan vain unia. Psykoterapioissa 
tutkitaan asiakkaan elämästä paljon muitakin seik-
koja, joita kyllä tulee uniryhmissäkin esiin, mutta vain 
unien avaamien teemojen kautta. Uniryhmä on pro-
sessin loppuun asti uniryhmä eikä unta vain lähtökoh-
tanaan käyttävä unennäkijän elämän tarkastelu, joka 
pahimmillaan voisi lipsahtaa kyökkiterapoinnin puolel-
le. Prosessin rakenne on tarkasti suunniteltu estä-
mään tämänkaltaisia ryhmän eksymisiä unen ulko-
puolisille sivupoluille. 

Uniryhmässä ei ole muuta terapeuttia kuin uni, 
jonka avaamat visiot ovat puhtaasti elämyksellisiä, 
vailla tulkinnallisia himmennyksiä, siksi hyvin syvästi 
vaikuttavia. Uniryhmäprosessi ei itsessään sisällä mi-
tään oletuksia unen merkityksestä näkijälleen, sen 
tekee prosessin lopussa vain näkijä itse. 

Psykoterapioissa pyritään riisumaan projektioiden 
naamiot. Uniryhmässä käytetään ryhmän tarkoituksel-
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lisesti tuottamia runsaita projektioita työkaluna va-
pauttamaan unennäkijän assosiatiivisia yhteyksiä 
uneensa - mutta motiiveiltaan avoimin kysymyksin, 
jotka eivät salakuljeta unennäkijälle ryhmän omia olet-
tamuksia hänen unestaan. Kysymisen vaikea taito 
onkin ryhmässä jatkuvan harjoittelun kohteena. 

Psykoterapeutti on hierarkkisessa roolissa, joka 
on taipuvainen herättämään asiakkaassa muun 
muassa auktoriteettiongelmia, riippuvaisuutta, arvot-
tomuudentunteita tai terapeutin suosion kalastelua 
pyrkimyksessään luoda turvallinen suhde auktoriteet-
tiin, eivätkä asiakkaan kertomat unet useinkaan ole 
hänen primääri kiinnostusalueensa kuten uniryhmis-
sä. 

Uniryhmän ohjaajalla ei ole mitään unennäkijälle 
ja muulle ryhmälle näkymätöntä agendaa, ja hän osal-
listuu avoimesti prosessin kaikkiin puoliin, mukaan 
lukien myös omien uniensa jakamiseen. Hänen suh-
teensa unennäkijään ja koko ryhmään on tasa-arvoi-
nen kumppanuussuhde, ei asiantuntijan suhde asiak-
kaaseensa, joten haitalliset transferenssi-ilmiöt pysy-
vät koko ryhmässä paremmin kurissa. 

 
* 

 
Psykoanalyysille lankesi viime vuosisadan aikana 

julkinen monopoliasema uniasiantuntijuudessa. Siitä 
asemasta käsin Ullmanin uniryhmäprosessi näyttäytyy 
deprofessionalisaationa. Se pitääkin paikkansa siinä 
mielessä, että prosessi on alusta pitäen rakennettu 
kaikkien käyttöön, myös ei-ammattilaisten. Se herät-
tää osassa ammattilaisista huolta unien taitamatto-
masta ja haitallisesta peukaloinnista. Asia on kuiten-
kin juuri päin vastoin kuin uniryhmän toimintaa tunte-
maton ensi alkuun olettaisi. Uniryhmäprosessiin sisäl-
tyvät monet turvallisuus- ja oivallustekijät tulevat elä-
västi ymmärrettäviksi vasta omakohtaisen ryhmään 
osallistumisen kautta. 

Uniryhmäprosessiin ei sisälly mitään unennäkijän 
assosiaatioiden teoreettista suodatusmallia, eikä nä-
kemys unisensuurista ole sekään omiaan lisäämään 
kiinteätä teoriapohjaa kaipaavien kiinnostusta tekniik-
kaan, joka kohdistuu unien mitään salaamattomaan 
ilmaisuvoimaan. Erich Frommin sanoin ’’Unissa ei ole 
sen kummempaa sensuuria kuin se, että ne on ilmais-
tu runo- ja symbolikielellä, mikä merkitsee ’sensuuria’ 
vain sellaisille, joilta puuttuu runollinen mielikuvitus” 
(Fromm 1951/2007). Mikään systematisoitu psykolo-
ginen struktuuri, mikään symboleita koskeva tieto, 
joka on aiemmin saatu teoreettisten johtopäätelmien 
eikä omakohtaisen kokemuksen kautta, ei ole avuksi 
unen ymmärtämispyrkimyksissä. 

Avain uneen ei ole Freudissa, ei Jungissa, ei Ull-
manissa, ei ullmanilaisen uniryhmän ohjaajassa eikä 
muissa ryhmään osallistuvissa kuin vain ja ainoastaan 

unennäkijän kertomassa unessa. Uni on elämykselli-
syyttä, jota muistuttavassa intensiivisen elämykselli-
syyden resonanssitilassa prosessi pitää uniryhmän 
osallistujat mielikuvissaan unen sisään astuneina ha-
vainnoimassa unen itse kunkin omassa psyykessä 
herättämiä tunteita ja mielikuvia. Se maksimoi tilan-
teen, jossa uni voi ilmaantua ryhmälle mahdollisim-
man alkuperäisessä "puhtaassa” muodossaan ilman 
aktuellin tilanteen ulkopuolelta lainattuja, unen omaa 
kehkeytymissuuntaa poikkeuttavia olettamuksia. Uni-
ryhmä on unen synnytystä parhaansa mukaan avusta-
va kätilö, ei unen sijaissynnyttäjä (tulkitsija). 

Omakohtaista uniryhmäprosessiin tutustumista 
harkitsevalle psykoterapeutille voi hänen pitkäaikai-
nen kokemuksensa perinteisten psykoterapiasuun-
tausten piirissä olla aluksi hiukan hämmentävää uni-
ryhmäprosessin erityisluonteen vuoksi, joka edellyttää 
hänen irtautumistaan ehkä hyvinkin pitkälle sisäiste-
tystä haastattelutekniikastaan sekä hänen asiakkaal-
leen suurelta osin näkymättömästä agendastaan, 
mutta sitä rikastuttavampi tämä vaihtoehtoinen koke-
mus hänelle miltei poikkeuksetta on - tämän olen 
todennut kymmenissä uniryhmissä eri suuntien psyko-
terapeuttien kanssa työskennellessäni. 

 
Yhteisen ihmisyyden tila 
 
Ullmanilainen uniryhmäprosessi on tuntemistani 

ihmistenvälisen kommunikaation muodoista nopeim-
min keskinäiset puolustukselliset rakennelmamme 
poissulattava. Luottamus ja antaumuksellisuus synty-
vät prosessin unia telomattomasta rakenteesta, joka 
luo niin turvalliset edellytykset unen avautumiselle ja 
jakamiselle, että unen näkyviin nostama ihmisen via-
ton haavoittuvuus, ihmisyyden turmeltumaton ydin 
sulkee meidät sellaiseen intensiiviseen yhteyteen tois-
temme kanssa, että löydämme erilaisuuksiemme alta 
yhteisen ihmisyyden tilan; ne eksistenssimme peruste-
kijät, jotka ovat meille kaikille yhteisiä mutta arkihäli-
nässä erilaisuuksiemme pintakuorten alta vaikeasti 
löydettävissä. Edesmenneen runoilijaystäväni sanoja 
soveltaen löydät ryhmässä vieraasta ihmisestä vierel-
täsi yllättäen kanssakulkijan: "Hänet löydät etsimättä 
/ kun löydät itsesi, / kun näet ystävässä / oman 
sielusi, / kun näet ettei hänkään / ole onnea löytänyt, 
/ ja näet kuinka hänkin / on siitä kärsinyt" (Raippamaa 
2013). 

 
Olettamus, perusolettamus, usko ja uni 
 
Tieteellisen tiedonhankinnan tavanomaisin kulku 

etenee hypoteeseista teorioihin ja lopulta käytäntöön. 
Tämä sama prosessi alkaa psykologisella tasolla 
yleensä rationaalisesti painotettuina olettamuksina. 
Kun tutkijan olettamus saavuttaa hänen mielessään 
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perusolettamuksen statuksen, rationaalisuus saa seu-
rakseen kehittäjänsä puolustushenkisen tunne-ele-
mentin muita samalla tontilla kilpailevia perusoletta-
muksia vastaan. Oppi- ja koulukuntariidat alkavat, ja 
perusolettamuksen alun perin rationaalinen pohja al-
kaa muuttua rationalismiksi. Tässä vaiheessa alkaa jo 
olla vaikeaa irtautua uskonvaraisuutta kohti johtavas-
ta kivettymisprosessista moninaisten yksilökohtaisten 
ja sosiaalipsykologisten tekijöiden vuoksi. 

Vastaavanlainen jähmettyminen uhkaa myös kaik-
kia unien tutkijoita, jotka soveltavat mekanismiltaan 
päivätajunnan ehdoilla rakennettua tutkimuskaavaa, 
joka on lainattu objektiivisuuteen pyrkivien tieteiden 
puolelta. Unennäkö on niin radikaalisti erilainen tajun-
nantila, että tavanomaisille, erityisesti nykyisen länsi-
maisen tiedeyhteisön tutkimusperinteen viitekehyk-
sen sisään rajatuille unien merkityssisällön tutkimuk-
sille käy aina kuin Goethen Faust-näytelmässä yksin-
omaan tieteeseen ja järjenkäytön mahtiin luottavalle 
tiedonjanoiselle kirjanoppineelle Wagnerille: ’’Sit’ 
yksin tyhjyys toivoton ei vaivaa, / ken joutavissa aina 
ahertaa, / ken aarrett’ ahnein innoin kaivaa / ja 
riemuitsee, kun kouraan toukan saa” (Goethe 1808-
1832/1956). 

 
* 

 
Freud määritteli päämääränsä Unien tulkintaa 

edeltävässä 1895 laatimassaan käsikirjoituksessa 
Tieteellisen psykologian projekti'. ’’Tämän projektin 
tarkoituksena on luoda psykologia, joka on luonnon-
tiedettä” (Freud 1895/1981). Seuraavat vuosikymme-
net eivät muuttaneet hänen kaipuutaan selkeisiin 
yksiselitteisiin teoriarakennelmiin, jotka luonnontietei-
den tapaan voisivat ratkoa psyykkisenkin tason ongel-
mia: "...olemassaolon jokaiseen ongelmaan voidaan 
johtaa yhtenäinen ratkaisu rakennelman pohjana 
olevasta perusolettamuksesta niin ettei yksikään kysy-
mys jää avoimeksi ja kaikki merkittävät seikat aset-
tuvat paikoilleen” (Freud 1932/1964). Jung edustaa 
toista äärilaitaa: ”En voi muodostaa mitään lopullista 
arviota koska ilmiö nimeltä ihminen on liian laaja. Mitä 
vanhemmaksi olen tullut, sitä vähemmän olen ymmär-
tänyt tai oivaltanut tai tietänyt itsestäni. Minulla ei ole 
mitään ehdotonta vakaumusta - ei oikeastaan 
mistään" (Jung 1961/1985). 

Freud rakensi Baabelin torniaan alhaalta ylöspäin: 
yksityiskohdista yleistä uniteoriaansa kohti. Jungin tie 
oli päinvastainen. Hän koki 37-vuotiaana alkaneen 
neljä vuotta intensiivisesti kestäneen sisäisten kuvien 
valtavan vyöryn, joka muodosti hänen loppuelämänsä 
ajan hänen tieteellisen työnsä perusaineksen: ”Ne oli-
vat se tulinen laava, josta elämäntyöni kivi kiteytyi” 
(Jung 1961/1985). Hänen työnsä syntyi siten ylhäältä 
alaspäin, visioiden pusertamisesta käsitteiden muot-
tiin, sanoiksi ja kirjoituksiksi. 

Freudin perinnön terapiamuotojen muunnelmille 
on ominaista terapeutin ammatilliseen auktoriteettiin 
ja terapiasuunnan perusolettamuksiin sisäänraken-
nettu tausta. Edesmennyt suomalaisen psykoanalyy-
sin grand old man Veikko Tähkä kirjoitti: ’’Terapeutin 
.... on hallittava jonkin persoonallisuuden kehitystä ja 
toimintaa koskevan teorian tietoaines ja käsitejärjes-
telmä, jonka puitteissa ja taustaa vasten hän voi ym-
märtää ja tulkita potilaan verbaalisen ja ei-verbaalisen 
käyttäytymisen” (Tähkä 1996). Tämän näkemyksen 
mukaan sielunmaisema on ymmärrettävissä vasta 
teoriaraameihin kehystettynä. 

 
* 

Mitä tulkintaan tulee, sillä on kyllä paikkansa unen 
ja terapiassa saadun muun tiedon huolellisen yhdis-
tämisen jälkeisenä yleistyksenä silloin, kun se esite-
tään vain hypoteesina. Näin ei kuitenkaan aina ole, 
vaan tulkintakäsitteeseen voi sisältyä tulkittavaa alis-
tava valta-asetelma asiantuntijan uskoessa omaavan-
sa tulkittavan sielunelämästä ylivertaista erityistietoa. 

Tähkä kyllä näkee ihmisen raadollisuuden kum-
mallakin puolella terapia-aitaa surkuttelemalla käytös-
tavoistakin piittaamattomia kivikasvoisia analyytikko-
ja, ’’projektiivinen identifikaatio” -mantraansa jauha-
via kleinilaisia, omaan ihmistuntemukseensa ja ana-
lyysisohvaansa rakastuneita, rajatilapotilaille aggres-
sioitaan näytteleviä, analyytikkoyhdistysten kokouksia 
häiritseviä narsistisesti vaurioituneita kollegojaan ja 
tunneliikahduksiaan vastatransferenssin synniksi 
kauhistelevia uusmoralistisia askeetikkoveljiään. 

Näinhän on kaikkien joukkoliikkeiden (ja yksilöi-
den) suhteen: kukin oman ymmärryksensä mukaisesti 
lyhemmän tai pidemmän liekaköyden päässä perus-
olettamuksiensa toteemipaaluihin sidottuina, vaihto-
ehtonaan napanuoransa katkaisu ryhmästä erottami-
sen uhalla. 

 
* 

 
Aikakaudesta ja kulloinkin vallitsevista hoitome-

netelmistä riippumatta täytyy käytännön elämän yhtei-
söllisiä tarpeita varten ihmispsyyken ulkoiset ilmauk-
set paloitella oman aikansa ympäristösidonnaisiin 
lokeroihin, meidän aikanamme ja kulttuurissamme 
sellaisiin kuten DSM, ICD, SVA, SVB, MIII ja lukuisat 
muut diagnostiset skaalat ja mittarit. Niillä voidaan 
tukea heikompien toimeentuloa ja terveyttä, rakentaa 
sairaanhoidolle välttämättömiä toiminnallisia ja fyy-
sisiä rakenteita sekä antaa psyyken tutkijoille vertailu-
kelpoisia kansainvälisiä käsitteistöjä. Nämä yhteis-
kuntaa palvelevat jaottelut muuttuvat palvelijoista 
isänniksi vasta, kun ne alkavat käyttäjänsä mielessä 
kiteytyä liikkumattomaksi uskonvaraiseksi perustaksi, 
totuutta kosiskeleviksi perusolettamuksiksi; primus 
inter pares -ilmiöiksi, joita ei saa enää kyseenalaistaa. 
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Mitä tiukemmin terapeutti niissä pitäytyy, sitä kireäm-
mäksi muuttuu asiakkaan vastarinnan ja sitä murta-
maan pyrkivien tulkintojen pingpong-pelikierre. 
Ihmispsyyken ongelmatiikan raskauttamalle terapeu-
tille on tarjolla kaksi ammatillisen kehittymisen pää-
tietä.  

 
Assimilaatio, mukauttaminen, sisäinen 

koulutus 
 
Tavanomaisin valinta on hakeutua oman tera-

piasuuntauksensa sisäisiin jatkokoulutuksiin. Niiden 
vaikuttavuus on kaksiteräinen miekka, koska sellaisiin 
hyväksytään tyypillisesti omaa terapiasuuntausta uh-
maamatonta tietoa, joka kerrostuessaan vanhan tie-
don päälle vain vahvistaa sen kivettyvää ydintä - perus-
olettamusta - assimiloimalla, mukauttamalla uuden in-
formaation vanhaan sopivaksi. Subspesialisoidutaan; 
opitaan yhä enemmän yhä vähemmästä, menetetään 
Gestalt; kokonaishavainnoinnin kyky. Äärimmillään se 
johtaa kielellisesti köyhää ammattislangia viljelevään 
ammattilaiseen, jonka käsitesuotimen läpi pääsee toi-
sesta ihmisestä vain opittuun muottiin soveltuva 
aines. 

 
Akkommodaatio, poisoppiminen 
 
Akkommodaatio on päinvastainen prosessi. Se on 

oman itsen mukauttamista aivan uuden tiedon koh-
taamiseen, omasta ammattipesästä astumista ulos 
maailmaan hankkimaan uutta, tavoittamaan määritel-
mien jäykistämien käsitteiden takaa luokittelematto-
man kuuntelemisen taitoa; poisoppimaan, sulatta-
maan pois vanhaan tietoon juuttuneita asennoitu-
misia. 

Tämä ratkaisu voi tosin jäädä puolitiehen vaih-
tamalla systeemi A:sta systeemi B:hen. Yhtä vähän 
kuin kehottamalla voi oppia rakastamaan, yhtä vähän 
millään systeemeillä voidaan saavuttaa sellaista, joka 
on kaikkien systeemien tuolla puolen. Poisoppiminen 
on minkä tahansa systeemin parhaimmuuteen luotta-
van kiinnittymisen heikkenemistä. 

Kun kyseessä on erityisesti unien elävän ymmär-
tämisen oppiminen, siihen johtaa vain poisoppimisen 
eli puhtaan elämyksellisyyden tie ilman kumulatiivisen 
tiedon painolastia. Tuntemistani unien lähestymista-
voista vain Montague Ullmanin elämyspohjainen uni-
ryhmäprosessi ei sisällä mitään unennäkijän kerto-
mien unien paimentamisia kohti minkäänlaisia tul-
kinnallisia rysänperiä ja uniin takertuvia teoreettisia 
kiinnikkeitä. Jung sijoittuu Ullmanin ja Freudin väli-
maastoon omaten vielä jonkin verran käsitteellisiä 
kiinnikkeitä unien sisältöön. Ullmanilla ei niitä enää 
ole. Henkilökohtaisen tutustumisen Ullmanin proses-

siin näenkin erityisen suositeltavana poisoppimisko-
kemuksena ja analyyttisia teoriapohjaisia koulutus-
muotoja rikastavana ja tasapainottavana tekijänä. 

 
Tietäminen ja ei-tietäminen 
 
Tietämisen tavoista vaikuttavin on calculus, mate-

matiikan korkein muoto, abstrakteinta kaikista. Ilman 
sitä meiltä puuttuisivat tietokoneet, GPS, avaruusmat-
kat ja monet muut herkut. Tällä tasolla luomisen terä-
vin kärki on intuitiivista. Logiikka kiirehtii vasta jälki-
junassa verifioimaan intuition aavistuksia. Erityisen 
herkullinen on teoreettisen fyysikon Paul Diracin tutki-
mussuunnan valinta suuresta teoriaparvesta vain es-
teettisin syin ilman empiirisiä todisteita. Sen kauneus 
oli hänelle ainoana merkkinä sen mahdollisesta oi-
keellisuudesta. Calculus tuli apuun. Tulos viittasi vielä 
löytymättömän positronin olemassaoloon. Se löydet-
tiin kolme vuotta myöhemmin ja johti Nobeliin sekä 
myöhemmin lääketieteelle nykyisin tärkeän positroni-
emissiotomografian (PET-kuvantamisen) kehittä-
miseen. 

Tällä korkeimmalla tasolla näyttäytyvät myös unet 
intuitiivisuuden tunnetuimpina edustajina kautta vuo-
sisatojen. Tiedemiesten ja taiteilijoiden kertomuksissa 
ilmenee, kuinka usein uni on ollut viimeisen lukon au-
kaisija intuitiivisella ei-tietämisen hypyllään pois logii-
kan syyn ja seurauksen yksiulotteisilta raiteilta avaten 
niin logiikalle kuin taiteille uusia etenemissuuntia hen-
gen ja materian olemukseen. Meidän ajallamme ylei-
sesti tunnetuin lienee kemisti August Kekulén uni hän-
täänsä purevasta käärmeestä, joka paljasti elämän 
kemiallisen perustan; kuusiatomisen hiilirenkaan. Uni 
auttoi Dmitri Mendelejeviä löytämään alkuaineiden 
jaksollisen järjestelmän, Elias Howea keksimään om-
pelukoneen neulan kärkeen silmän. Taiteilijoista lie-
nee vähemmistö niitä, jotka eivät ole hyötyneet unista 
yhtenä luomisensa lähteistä. 

Mutta millä mallilla selittää rakkaus, mikä ’’mer-
kitys” on Mona Lisan hymyllä, unien taiteella? Miten 
jaotella ja luokitella auringonlasku - väriopin vai valon 
aallonpituuksien mukaan? Kyyneleet kemiallisen 
koostumuksen vai millilitrojen mukaan? - Kaikenlaiset 
ilmiöt, psyykenkin, on helppo selittää, ja niiden sisäi-
nen logiikka voi olla hyvinkin pätevän tuntuista, vaikka 
sillä ei olisi mitään validiteettia eli tekemistä unien ja 
elävän elämän ymmärtämisen kanssa. 

Unet ovat luonnonilmiöitä, ihmiskunnan yhteisen 
kokemuskentän rannattoman valtameren alati virtaa-
via, myrskyäviä maininkeja, joiden loputon energia 
huuhtelee öisin päiväsajan tunnesakkoja. Unet ovat 
läheisyyden, yksinäisyyden, vihan, rakkauden ja luke-
mattomien muiden toisiinsa törmäilevien tunteiden 
ristilaineita, kuvakieltä, ainoata todellista maailman-
kieltä, yhteistä sanatonta elämyksellisyyttä. Jokainen 
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unimalli, teoria, perusolettamus, rationaalinen konst-
ruktio, jokainen luulo tietämisestä on käännös unien 
oman kielen hologrammaattisesta moniulotteisuudes-
ta heikentäen niiden läpilyöntivoimaa. 

Uniryhmän on olennaista aloittaa tutkimusretken-
sä aina nollatilasta; kaikelle avoimesta ei-tietämises-
tä; tietämisen illuusion havaitsemisen punaisesta lan-
gasta läpi kaikkien tieteiden ja uskontojen, läpi koko 
elämän. 

 
Montague Ullman: "...kun voin etäännyttää itseni 

kaikesta siitä mitä luulen tietäväni unista niin että 
kaikki ennakko-oletukset ovat huuhtoutuneet minus-
ta, vain silloin tunnen itseni valmistautuneeksi vas-
taanottamaan sen, joka minulle unesta välittyy” 
(Ullman 1998). 

C. G. Jung: ”On niin vaikeaa ymmärtää unta, että 
olen laatinut itselleni säännön, että sanon ennen kaik-
kea itselleni: 'Minulla ei ole mitään käsitystä siitä mitä 
tämä uni merkitsee. Vasta sen jälkeen voin aloittaa 
sen tutkimisen’” (Jung 1948/1960). 

Barry Marshall, lääketieteen nobelisti: "Tietämisen 
suurin este ei ole tietämättömyys, vaan illuusio tietä-
misestä” (Marshall 2005). 

Richard Feynman, teoreettinen fyysikko ja nobe-
listi: "Mistään en ole täysin varma... Mielestäni on pal-
jon mielenkiintoisempaa elää tietämättömänä kuin 
omata vastauksia, jotka saattavat olla vääriä" 
(Feynman 2005). 

Martti Siirala, psykiatrian dosentti ja Therapeia-
säätiön perustajajäsen: "Olemme sen harhan uhreja, 
että emme ole minkään harhan uhreja” (Siirala, 
1963). 

Konfutse: "Todellinen tieto on tietää oman tietä-
mättömyytensä laajuus.” 
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