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UNIEN OPISSA 

 
UNET 

ITSEYMMÄRRYKSEN 
PALVELUKSESSA 

 

Ote kirjan uniryhmäprosessin käytännön tason kuvauksesta 

 
Yleisiä turvallisuuden ja oivalluksen edistämisperiaatteita 
 
Jotta ryhmä voisi mahdollisimman hyvin avustaa unennäkijää, täytyy ryhmän 
huolehtia kahden pääedellytyksen täyttymisestä: turvallisuustekijän (safety factor) 
ja oivallustekijän eli unen ymmärtämistä edistävän tekijän (discovery factor), jotka 
jo edellä lyhyesti mainitsin toimivan ryhmäprosessin perusedellytyksinä. Jos missä 
tahansa ryhmäprosessin vaiheessa syntyy epätietoisuutta siitä, jatketaanko unen 
selvittelyä oivallus- vai turvallisuuspainotteisesti, on valittava turvallisuus. 
 
Turvallisuuden maksimointi 
 
Jo ennen varsinaisen uniryhmäprosessin alkua on tehtävä tärkeimmät 
turvallisuustekijät ryhmälle selväksi:  
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Ryhmässä kerrottuja unia ei saa kertoa ryhmän ulkopuolisille. 
Salassapitovelvollisuus ei lievene yhtään siitä, että kerrotussa unessa ei tuntunut 
olevan mitään salaamisen arvoista sen käsittelyn jälkeenkään. Unennäkijä itse saa 
tietysti kertoa unistaan mitä vain ja kenelle vain haluaa. 
 
Unennäkijä määrittää itse salaisuustasonsa. Unet sisältävät melko usein aiheita, 
jotka ovat liian yksityisiä muille, uniryhmällekin, kerrottaviksi. Ryhmä ei voi ennalta 
tietää, missä nuo rajat kulkevat. 
 
Jos unennäkijä jo ennalta tietää, että jokin hänen unensa sisältää aivan liian 
tulenarkoja aineksia ryhmänkin korville kuultaviksi, unta ei kannata käsitellä 
uniryhmässä, koska on melko todennäköistä, että ehkä aivan olennaisimpia osia 
unesta menetetään. Lisäksi ryhmä joutuu stressaavaan varuillaan oloon unen 
miinakentällä tietämättä, kuinka pitkälle on oikein lupa edetä.  
 
Käytännössä useimmiten esiintyvä tilanne on yksityisen aineksen ilmaantuminen 
unennäkijänkin tietoisuuteen vasta unen käsittelyn aikana. Sen vuoksi on 
unennäkijän oltava hyvin tietoinen siitä, että hänellä on suorastaan velvollisuus olla 
kertomatta enempää kuin mitä hän haluaa, sillä ryhmän on yleensä vaikeaa tietää 
unennäkijän privaattirajan sijaintipaikkaa ilman unennäkijän apua. Ryhmällä on silti 
koko ajan unennäkijän suojelemisvastuu, vallankin jos unennäkijä on kovin 
sosiaalinen, arka tai ujo, jolloin hän ei välttämättä kehtaa antaa ryhmälle riittävän 
selvää pysähtymismerkkiä.  
 
Jos joku ryhmästä vaistoaa mentävän ehkä liian pitkälle, hänen on varmistettava 
asioiden oikea laita tarkistamalla se unennäkijältä. Mikäli näin ei menetellä, 
kostautuu se siten, että niin unennäkijä kuin ryhmäkin vaistoaa, että unennäkijä ei 
saanutkaan määritellä omaa salaisuustasoaan täysin itsenäisesti. Tämä 
kykenemättömyys unennäkijän rajojen kunnioittamiseen ja tarkkaan kuulemiseen 
vähentää spontaania ideointia, pahimmassa tapauksessa heijastuu 
varautuneisuuden kasvuna myös seuraaville kokoontumiskerroille asti ja vähentää 
näin mahdollisuuksia unen ymmärtämiseen jatkossakin.  
 
Unennäkijä voi lopettaa prosessin milloin tahansa. Tämä on joka hetki unennäkijän 
ulottuvilla oleva "hätäjarru". Halusipa unennäkijä lopettaa prosessin mistä syystä 
tahansa, tuntemattomastakin, on niin meneteltävä. Ryhmän ohjaajalla ei ole sen 
enempää valtaa kuin muillakaan yrittää jatkaa prosessia. Mikäli tuntuu siltä, että 
unennäkijä lopettaa prosessin ehkä vain väärinkäsityksen vuoksi, voi prosessin 
luonnetta selittäen kuitenkin vielä varmistaa unennäkijältä asian oikean laidan. 
 
Unennäkijän halusta edetä prosessin vaiheesta toiseen täytyy varmistua. Joka 
vaiheessa sitä ei tarvitse unennäkijältä tiedustella, jos tuntuu olevan selvää, että se 
on unennäkijänkin tahto, mutta epäselvissä tapauksissa sitä on syytä kysyä.  
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Alussa turvallisuus on tietysti eniten ryhmän ohjaajan vastuulla, mutta ryhmälle on 
hyvä tehdä tiettäväksi jo mahdollisimman aikaisin, että jokainen ryhmän jäsen on 
vastuussa toisistaan ja aivan erityisesti unennäkijästä prosessin jokaisena hetkenä. 
Niinpä jos jokin ryhmän jäsen arvelee huomanneensa kenellä tahansa ryhmässä 
olevalla olevan tavalla tai toisella mahdollisesti tukala olo, on asia syytä heti 
varmistaa asianomaiselta ja purkaa tilanne.  
 
Hienotunteisuus. Joskus unennäkijän hyvin tuntevat saattavat tietää unennäkijän 
elämästä arkoja ja tuskallisia asioita, joita hänen unensa tuntuu kuvastavan. Heidän 
on oltava silloin erityisen tarkkoja siitä, etteivät tuo niitä käsittelyn piiriin, jos 
unennäkijä ei ensin itse tuo niitä esille, silloinkaan vaikka uni tuntuisi niihin selvästi 
viittaavan. Epävarmoissa tapauksissa voi unennäkijälle kirjoittaa paperilapulle 
kysymyksen, voiko kyseistä aihetta käsitellä. 
 
Kiertäviä puheenvuoroja ei ole. Jokainen valitsee itse, milloin ottaa osaa 
keskusteluun. Kenenkään ei tule kehottaa toisiaan puhumaan. Vaikka joku istuisi 
toistuvasti joka kerta koko ryhmäprosessin aikana hiljaa sanaakaan sanomatta, on 
hänen annettava menetellä niin. Hän voi silti oppia ryhmältä paljon. 
 
Unen oivaltamista edistäviä tekijöitä 
 
Kohta esiteltävän ryhmäprosessin kaikki vaiheet ovat omalla tavallaan oivallusta 
edistäviä siksi, että ne yhdessä muodostavat sangen monipuolisen katsauksen 
moneen eri suuntaan monin eri tavoin, eivät ainoastaan unennäkijän uneen ja unta 
edeltävään aikaan, vaan myös muiden osanottajien elämänkokemuksiin. 
Ryhmäprosessin olennainen piirre onkin kaikkien samaistuminen unennäkijän 
uneen mahdollisimman täydellisesti, kaikin aistein, jolloin uni herättää itse kussakin 
osallistujassa heidän omia tuntojaan ja muistojaan oman elämänsä varrelta. Vaikka 
olemmekin jokainen yksilöinä erilaisia, ovat elämäntiemme monet tunnot yhteiseen 
ihmisyyteen kuuluvia, ja juuri siihen perustuu se, että voimme niiden kautta 
ymmärtää myös kanssaihmisiämme. 
 
Yksi unen oivaltamisen edellytyksistä on, että uniryhmä on nimenomaan uniryhmä 
eikä unta vain lähtökohtanaan käyttävä ryhmä, joka unen taakseen jättäen 
levittäytyy selvittelemään unennäkijän koko elämää. Terapointia ei tule harrastaa! 
Unen käsittelyssä pysytään tiukasti prosessin alusta loppuun asti. Tämä voi olla 
aluksi hiukan vaikeampaa esimerkiksi rutinoituneille ammattiterapeuteille, joiden 
täytyy luopua vanhasta tavastaan pyrkiä ymmärtämään unennäkijää hänen unensa 
ohitse.  
 
Unen oivaltavaa ymmärtämistä edistää myös unennäkijän keskeisen roolin 
äärimmäisen tärkeyden tajuaminen. Avain uneen ei löydy mistään muualta, ei edes 
viisaiden uniauktoriteettien hienoimmista teorioista. Se löytyy vain unesta, 
unennäkijä ainoana tietolähteenämme. Niinpä ryhmässä ei noudateta 
demokraattista mies ja ääni -periaatetta, vaan ryhmä on unennäkijän palveluksessa. 
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Se tarkoittaa äärimmäisen tarkkaa unennäkijän kuulemista. Kun unennäkijällä 
näyttää olevan jotain sanottavaa, on ryhmän heti hiljennyttävä. Hiljaa odottaen on 
ryhmän oltava myös silloin kun unennäkijäkin on vaiti mutta vaikuttaa olevan 
miettimässä, miten juuri mieleensä nousseen asian ilmaisisi. Toisaalta ryhmän ei 
tule olla vaiti, jos unennäkijän vaitiolo onkin vain vaivautunutta odotusta, miksei 
kukaan jo sano mitään. Epäselvissä tapauksissa on siitä otettava selvää kysymällä 
unennäkijältä. Unennäkijän jokainen sana, äänensävy, puheen tauot, koko hänestä 
säteilevä ilmapiiri, kaikkea sitä tarvitsee kuunnella, sillä vain hänen kauttaan uni voi 
purkautua ilmoille, ja vain tilanteen äärimmäisellä hallintaoikeudella hän voi tuntea 
olevansa turvassa ja uskaltavansa puhua mielensä syvyyksistä ilman oman puheensa 
siistimistä ja sensurointia.  
 
Unennäkijän häiritseminen omilla näkemyksillä tapahtuu liiankin helposti. 
Ensinnäkään ei ole mitenkään harvinaista, että uni koskettaa jotain ryhmän jäsentä 
voimakkaan tunnepitoisesti, onhan meillä ihmisillä erilaisuuksiemme alla monia 
yhteisiä kokemuksia ihmisyyden perusasioista. Silloin on vaikeaa omien 
tunnekuohujensa keskeltä olla tarjoamatta omaa elämäntilannettaan ja 
näkemystään unennäkijälle ja lisäksi vielä hillitä halunsa saada unennäkijältä 
vahvistus oman näkemyksen sopivuudesta myös hänelle. Tämä saattaa johtaa 
unennäkijää häiritseviin toistuviin yrityksiin saada oma ideansa "läpi" unennäkijälle, 
vaikka tämä on idean jo ehkä useammankin kerran torjunut.  
 
Toinen, kovin inhimillinen syy turhan innokkaisiin ja ennenaikaisiin tarjouksiin 
unennäkijälle saattaa olla halu jakaa omat hyvältä tuntuvat ideat ennen kuin muut 
keksivät ne ja kerkeävät ottaa niistä kunnian.  
 
Näin ollen jotta kuulisimme unen äänen, emme saa syöttää unennäkijälle omia 
käsityksiämme. Vasta prosessin viimeisessä eli orkestraatiovaiheessa omien 
käsityksien tarjoaminen unennäkijälle on sallittu, eikä silloinkaan syöttämällä, vaan 
sellaisella tavalla, että unennäkijän on ne helppo myös torjua. Esimerkiksi "Onko tuo 
unessasi esiintyvä mies puolisosi?" on ilmeinen tyrkytyskysymys. Toinen 
tyrkytysmuoto ovat monivalintakysymykset: "Onko tuo mies miehesi vai poikasi?" 
Tilanne ei parane lisäämällä vaihtoehtoja: "onko hän ehkä miehesi, vai poikasi vai 
veljesi". Nämä kysymykset pakottavat unennäkijän ottamaan kantaa kysymyksiin, 
jotka ehkä eivät edes sivua tuon unikuvan olennaisinta luontoa, vaan saattavat 
viedä unennäkijän vain entistä kauemmaksi unen oikeasta suunnasta. Parempi 
kysymysmuoto on: "Tuleeko mieleesi vielä mitään lisää tuosta unesi 
mieshahmosta?" 
  
Ryhmän tehtävä on kuin curlingjoukkueen: tasapainoilla tarpeellisen ja liiallisen 
auttamisen välisellä veitsenterällä, harjata pois kaikki esteet unen etenevän 
curlingkiven tieltä, mutta samalla noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, ettei omien 
mielipiteittemme harja kolahda kiveen ja muuta sen suuntaa niiden mukaiseksi.  
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Unennäkijälle esittämiemme kysymysten on oltava informaatiota kirvoittavia eikä 
informaatiota vaativia. Kysymys, joka vaatii vastausta, on väärä. Sellainen voi olla 
niinkin viattomalta tuntuva kysymys kuin "miksi?" "Miksi tuossa unessasi on sitä ja 
tätä?" Jos unennäkijä tietäisi vastaukset, mitä hän uniryhmässä enää tekisikään. 
Syitä penkovien kovien kysymysten sijaan on parempi käyttää pehmeitä 
huomionkiinnityskysymyksiä. Ei esimerkiksi siis "Miksi tuo ihminen esiintyy 
unessasi?" vaan "Tuleeko mieleesi vielä jotain muuta tuosta ihmisestä?" Sellainen 
kysymysmuoto ei pakota häntä tietämään, mitä hän ei tiedä. 
 
Unennäkijää ei tule avustaa "oikeilla" sanoilla tilanteissa, joissa hän ei tunnu 
hakemisestaan huolimatta millään löytävän sanaa, josta omasta mielestämme on 
kysymys. Meidän täytyy silloin vain rauhassa odottaa unennäkijän omia sanoja 
vääristämättä niitä hyvää tarkoittavalla avuliaisuudellamme. Saatamme tarjota 
unennäkijälle vaikkapa sanaa "ihmeellinen", koska hän tuntui jotain senkaltaista 
sanaa haeskelevan. Hän saattaa tuon sanan paremman puutteessa hyväksyäkin. 
Oikeampi sana olisi saattanut silti olla "ihastuttava", joka olisi ehkä johtanut hänet 
assosiaatioidensa avulla ihmiseen, johon hän oli ihastunut, kun taas ulkopuolisen 
tarjoama sana saattaa johtaa hänet väärille jäljille. Vain silloin kun unennäkijä itse 
löytää omat sanansa, ne kuvaavat tarkimmin juuri hänen sisäistä tilaansa. 
Ulkopuolisten korvikeilmaisut voivat olla kyllä näennäisesti "sinnepäin", mutta silti 
ne saattavat johtaa harhateille pois unen aidosta ytimestä ulkopuolisten oletusten 
suuntaan.  
 
Unennäkijälle esitettyjen kysymysten tulee olla motiiveiltaan avoimia, eli 
unennäkijän tulee heti ymmärtää, miksi kysymys esitetään. Tuhoisimpia kysymyksiä, 
joita voi mennä laukomaan, on ilman selkeätä perustelua esimerkiksi äkkiä kysäistä 
unennäkijältä, mikä oli hänen suhteensa siskoonsa, tai mikä vielä pahempaa, mennä 
kysymään, tunsiko hän ehkä sisaruskateutta. Se on epäluuloa ja pelkoa herättävä 
kysymystapa, josta henkii se, että kysyjä on hiljaa mielessään laatinut jonkin teorian, 
jota hän nyt on testaamassa unennäkijään, jonka mieleen nousee kysymyksiä: 
"Miksi hän sitä kysyi? Mitä hänellä on mielessään? Mihin hän pyrkii? Yrittääkö hän 
patologisoida ihmissuhteeni? Unennäkijälle esitetyissä kysymyksissä ei saa olla taka-
ajatuksia eikä johdattelua, vaan koko uniryhmäprosessin on oltava läpinäkyvä.  
 
Suurin todennäköisyys erehtyä kysymään tällaisia on ammattiterapeuteilla, jotka 
ovat ehkä jo vuosien tai vuosikymmenien ajan tottuneet kysymystapoihin, jotka 
klassisiin psykoterapiaympyröihin voivat sopiakin mutta ovat uniryhmissä kiellettyjä. 
Psykoterapioissa terapeutti voi turvautua erilaisiin teoreettisiin olettamuksiin ja 
teknisiin manipulaatioihin, mutta unennäkijä ei ole uniryhmässä terapoitavana eikä 
kukaan muu kuin uni ole hänen terapeuttinsa. Sen vuoksi kauan ammattiaan 
harjoittaneille psykoterapeuteille saattaa olla jonkin verran hankalaa poisoppia 
omista pitkälle sisäistetyistä toisen ihmisen lähestymisrutiineistaan.  
 
Omaa ahdistusta ei tule lievittää unennäkijän kustannuksella. Ensi alkuun 
paradoksiselta tuntuva ohje on, että kun uni aiheuttaa unennäkijässä voimakkaan 
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tunnepurkauksen, ei häntä tule lähteä lohduttelemaan, sillä se häiritsee juuri sitä 
hetkeä, jolloin uni tekee parantavinta työtään. Se on kuin menisi työntämään omat 
sormensa operoivan unikirurgin veitsen tielle. Sellainen on unen avaaman 
eheyttävän vision peittämistä omalla ahdistuksella.  
 
Toinen yhtä vältettävä tapa, sekin unennäkijän tunnereaktiosta herkimmin 
laukeava, on mennä neuvomaan unennäkijää jakelemalla hänelle elämänohjeita, 
jotka on omalla kohdallaan havainnut toimiviksi. Unennäkijä kokee tällaisen 
ulkopuolelta tulevan "avun" miltei poikkeuksetta häiritsevänä ja omaan 
tilanteeseensa sopimattomana – niin kuin se onkin. Samasta syystä ei tule kysellä 
hänen tunnepurkauksensa syytä, sillä hän sen kyllä kertoo, jos tahtoo. 
 
Niinpä emme saa hoidattaa itseämme unennäkijällä. Unen tajuaminen on aina 
eheyttävä operaatio, vaikka se nostaisikin ukkosmyrskyn, sillä sen jälkeen ilma on 
seesteisempi kuin sitä ennen. Ei tarvitse muuta kuin tyynen rauhallisena odottaa, 
kunnes unennäkijä on itse valmis taas jatkamaan prosessia. Uniryhmässä on vain 
yksi terapeutti: uni itse. Sille on annettava keskeisin rooli. 
 
uniryhmäprosessin vaiheet 
 
Olen jo kirjan aiemmissakin osissa kuvannut monia varteenotettavia seikkoja, jotka 
on otettava huomioon, selvittelipä untaan yksin tai muiden kanssa. Palaan joihinkin 
niistä vielä tämän ryhmäprosessin yhteydessä. Tämä prosessikuvaus esittää sen 
keskeisen käytännön rungon, johon kaikki muu ryhmässä tapahtuva pitkälti 
nojautuu. Se on syytä hallita mahdollisimman hyvin. 
 
Kiinnitän myös huomiota kullekin vaiheelle ominaisiin turvallisuus- ja 
oivallustekijöihin.  
 
Prosessi voi tuntua niin erikoiselta tekniikalta, että saattaa epäilyttää, voiko sillä olla 
mitään tekemistä elävän elämän kanssa. Eikö keskustelun pitäisi virrata vapaasti, 
spontaanisti, kahlehtimatta sitä niin monilla säännöillä? Aloitteleva uniryhmän 
ohjaaja – jonka toivon olevan juuri sinä koottuasi ystävistäsi tai työtovereistasi 
muutaman ihmisen ryhmän – tuntuu olevan ainakin ensimmäisellä kerralla aivan 
hukassa kaikkien vaiheiden kanssa, onhan uniryhmän ohjaajalla kaksoisrooli sekä 
prosessista huolehtivana ohjaajana että ideointiin aivan muiden lailla osallistuvana 
ryhmän jäsenenä. Pidemmälle ehtineissä ryhmissä on itse kullakin mahdollisuus 
toimia vuorollaan ohjaajan roolissa. 
 
Prosessin kaikki vaiheet ovat tarpeellisia. Tavallisen seurustelun säännöillä ei päästä 
juurikaan pintaa syvemmälle, ja spontaani keskustelu tapaa hajota epäoleellisiin 
asioihin. Niinpä tavanomaisia seurustelusääntöjä on hetkeksi muutettava niin, että 
uni tulee valaistuksi mahdollisimman syvästi, monipuolisesti ja turvallisessa 
ilmapiirissä. Kun prosessin kautta on oivallettu jotakin ihmisen syvemmästä 
olemuksesta, se tieto hedelmöittää tietysti kaikkia ihmissuhteita.  



7  
 

 
Prosessin rakennetta voidaan verrata herkän kasvin ympärille pystytettyyn turva-
aitaukseen, joka suojaa sitä ulkonaisilta uhkilta. Prosessi on suojakehikko, jonka 
sisällä uni saa mahdollisuuden kasvaa täyteen kukkaansa – tai olla kasvamatta. 
Prosessi ei voi olla takuuvarma tapa avata jokainen uni sen enempää kuin joka ainoa 
kukka saataisiin turvakehikkonsa sisällä kasvamaan.  
 
Seuraavassa on uniryhmäprosessin tiivistetty "vuokaavio" Ullmanin käyttämin 
numeroinnein.  
 
VAIHE I: UNENNÄKIJÄ KERTOO UNENSA 
IA Unennäkijä kertoo unensa, ja vain sen – ei mitään sen ulkopuolelta. 
IB Ryhmä selventää itselleen unen yksityiskohtia lisäkysymyksin. 

 
VAIHE II: RYHMÄ OTTAA UNEN OMAKSEEN 
IIA Tunteet: Ryhmä ottaa unen omaksi unekseen eläytyen unen herättämiin 

tunteisiin ensin keskenään (ei unennäkijän kanssa, jota ei saa tässä 
vaiheessa häiritä) . 

IIB Symbolit: Ryhmä eläytyy tunteiden lisäksi myös unikuvien herättämiin 
symboleihin. Edelleenkään ei unennäkijän kanssa keskustella. 

 
VAIHE III: UNI PALAUTETAAN UNENNÄKIJÄLLE 
IIIA Unennäkijän täysin vapaamuotoinen palaute, jota ryhmä ei saa 

keskeyttää.  
 
IIIB 

 
Unennäkijän ja ryhmän dialogi 

 1  Tunneyhteyksien etsintä eritoten unta edeltävästä päivästä 
 2  Unen toisto: ryhmän jäsen lukee unen ääneen sopivan mittaisina 

paloina, joita tarkennetaan lisäkysymyksin ja unennäkijän ideoin. 
 3  Yhdistävät projektiot; orkestrointi: unennäkijän tuottamasta 

materiaalista luodaan mahdollisimman kattavia kokonaisnäkemyksiä, 
joita tarjotaan (ei tulkita) unennäkijälle. Huomioidaan aivan erityisen 
tarkasti, mitä osia niistä unennäkijä itse vahvistaa. 

    
 
Käymme nyt tarkemmin nämä vaiheet lävitse: 
  
Unen kertominen (I) 
 
Mikäli ryhmä on jo aikaisemmin kokoontunut, kysytään ensin, onko edellisestä 
kokoontumisesta unennäkijällä tai ryhmällä mitään kommentoitavaa.  
 
Vasta sen jälkeen alkaa varsinainen ryhmäprosessi kysymyksellä haluaako joku 
kertoa ryhmälle unensa, mieluiten lyhyen ja tuoreen, sillä nämä kaksi seikkaa 
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parantavat unen oivaltamisen mahdollisuuksia. Lyhyttä unta kysytään siksi, että 
pitkähkön unen kaikkien osien käsitteleminen kohtuullisessa ajassa on vaikeata ja 
pakottaa ryhmän turhaan kiireeseen.  
 
Unen tuoreus on sekin suotavaa vallankin aloittelevissa ryhmissä, jotka eivät vielä 
ole saaneet kokea unen ja päiväelämän saumatonta niveltyvyyttä toisiinsa. Tuoreen 
unen edeltävä päivä on yleensä paremmin unennäkijän muistissa, siksi mahdollisuus 
nähdä unen niveltyminen unennäkijän elämäntilanteeseen on helpompi havaita 
äskettäin nähdyissä unissa.  
 
Prosessin turvallisuuteen kuuluu, että jokainen päättää itse, tarjoaako untaan. 
Kukaan ei saa kysyä toiselta, onko hänellä ehkä unta tarjolla, sillä kysymys saattaa 
asettaa toisen kiusalliseen tilanteeseen, jos hänellä on uni, jota ei kuitenkaan syystä 
tai toisesta tahdo kertoa. Mikäli hän on ihminen, jonka on vaikeata suoraan torjua 
kysymys, hän saattaa joutua joko valehtelemaan tai kertomaan unensa vastoin 
tahtoaan. Vielä vaikeammaksi tilanne ajautuu, jos joku samassa ryhmässä oleva on 
ennen ryhmän kokoontumista kertonut kaverilleen nähneensä mielenkiintoisen 
unen, jonka aikoo kertoa ryhmässä. Silloinkaan ei toinen saa erehtyä sanomaan, 
jotta sinullahan oli uni, jonka aioit kertoa, sillä emme voi tietää onko innokas 
unennäkijä ehkä sittenkin muuttanut mieltään ennen ryhmän alkua. Ensin kovin 
pikkuseikalta tuntunut kyselykielto osoittautuukin näin yhdeksi monista prosessin 
sisältämistä tärkeistä turvallisuussäännöistä. 
 
Jos unia on tarjolla useampia, neuvottelevat unennäkijät ensin keskenään, kenen 
uni valitaan. Jos ratkaisua ei löydy helposti, heitetään rahaa tai vedetään pitkää 
tikkua. Miksi ei sitten heti jätetä ratkaisua sattuman varaan, olisihan se neutraalein 
tapa valita uni? Siksi, että unennäkijöillä saattaa olla uniensa kertomishalukkuuden 
suhteen hyvin erilaisia painotuksia, eivätkä ne tule ilmi ennenkuin unennäkijät ovat 
keskenään ottaneet niistä selvää. Lisäksi on huomioitava se, ketkä ovat jo aiemmin 
saaneet kertoa uniaan, jolloin muuten "tasaväkisissä" tilanteissa on hyvä antaa 
uudelle unensa kertojalle tilaisuutensa.  
 
Kaikenlaiset unet käyvät, myös vanhat ja pitkät jos uusia tai lyhyitä ei ole tarjolla. 
Myös ultralyhyet, yhden ainoan kuvan sisältävät unet, hämärät, osittain muistetut, 
harmaan arkipäiväisen tylsän tuntuiset unet, sillä mistään ei voi etukäteen päätellä, 
mitä niistä loppujen lopuksi tulee löytymään.  
 
Vapaaehtoisen unenkertojan löydyttyä hän kertoo unensa ja vain sen. Unesta ei ole 
syytä valikoida vain kiinnostavimpia kohtia tai lyhennellä sitä sen pituuden vuoksi, 
vaan kertoa siitä kaikki, minkä muistaa. Hänen ei tule vielä kertoa omia käsityksiään 
unesta eikä myöskään mitään unta edeltävistä päivistä.  
 
Miksi ei saa kertoa heti? Siksi että seuraavaksi on vuorossa unen oivaltamisen 
mahdollisuutta edistävä vaihe, ryhmän vapaan ideoinnin vaihe. Jos ryhmä tietäisi jo 
nyt, mitä unennäkijän elämässä tapahtui ja mitä mieltä unennäkijä itse on unestaan, 
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ei seuraava vaihe olisikaan enää vapaata ideointia pelkän unen pohjalta, vaan 
ryhmä yrittäisi hakea ideoita liikaa siltä suunnalta, joka unennäkijän mielestä on 
hedelmällisin. Näin monet muut, ehkä vielä hedelmällisemmät suunnat jäisivät 
kokonaan huomiotta. 
 
On suositeltavaa kirjoittaa uni sanatarkasti muistiin, sillä harva on niin 
hyvämuistinen, että hetken päästä enää tarkalleen muistaisi, mitä unennäkijä 
kertoi. Jokainen unohdettu tai väärin muistettu sana vaikuttaa unen 
ymmärtämiseen.  
 
Ryhmällä on nyt tilaisuus vielä tarkentaa unen epäselväksi jääneitä kohtia sekä 
tehdä haluamistaan kohdista lisäkysymyksiä. Tiettyjä perusasioita kannattaa aina 
kysyä, kuten aika (tapahtuuko uni nykyajassa vai jossain muussa ajassa), 
unennäkijän ja muiden unessa esiintyvien ihmisten ikä, vaatetus, tuttavuus- tai 
sukulaisuussuhde unessa esiintyviin ihmisiin, onko unen tapahtumapaikka tuttu, 
onko unen ihmisissä todellisista ihmisistä eroavia piirteitä, onko unessa värejä jne. 
Ja ennen kaikkea, mitä tunteita ja tunnelmia unessa on. Unennäkijä voi selventää 
tarvittaessa untaan esimerkiksi piirtämällä jonkin pelkillä sanoilla vaikeasti 
hahmotettavan maiseman.  
 
Tämä unen selvennys- ja tarkennusvaihe on tavallaan vain tekninen. Sen 
päämääränä on saada piirtymään unesta mahdollisimman tarkka kopio omaan 
mieleen. Ei ole kovin harvinaista, että jo tämä äärimmäinen keskittyminen unikuviin 
luo unennäkijälle ehkä ratkaiseviakin oivalluksia uneensa.  
 
Ryhmä ottaa unen omaksi unekseen (II) 
 
Vaihe II on prosessista ennestään tietämättömälle kaikkein yllättävin, koska sen 
aikana ryhmä ei saa kommunikoida millään tavoin unennäkijän kanssa, ei puheella 
eikä katseella. Näin unennäkijälle luodaan täysin rauhoitettu yksityinen tila, jossa 
hän voi häiriytymättömästi vajota unensa tunnelmiin hänen unensa muissa 
herättämien tunnelmien ja ajatuksien risteillessä hänen ympärillään ja 
herättäessään hänessä itsessäänkin uusia miellejohtumia unestaan.  
 
Unennäkijällä on tämän vaiheen aikana kaksi syytä puuttua ryhmän puheeseen: hän 
muistaa lisäkohtia unestaan, tai jos hän huomaa jonkun käsittäneen väärin hänen 
unensa jonkin kohdan, esim. puhuu punaisesta autosta vaikka se oli unessa 
valkoinen. Väärien mielikuvien päälle ei tule tuotostaan rakentaa. 
 
Ryhmä kääntää huomionsa nyt itse kunkin omaan elämään ottamalla unen omaksi 
unekseen sijoittaen itsensä unennäkijän paikalle pyrkien sukeltamaan uneen kaikin 
aistein niin täydellisesti kuin itse kukin vain pystyy. Silloin on uni itse kullekin juuri 
hänen eikä unennäkijän, myös kielen tasolla: itsekukin selostaa eteensä avautuvaa 
uninäkymää ja tuntemuksiaan minä-muodossa ja nykyhetkeä ilmaisevassa 
aikamuodossa (preesensissä). Ryhmä pyrkii tietyssä mielessä itsehypnoottiseen 
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tilaan eli eläytymään niin voimakkaasti uneen, että fyysinen ympäristö ja unta 
ulkopuolelta viileästi tarkasteleva näkökulma katoaa. Juuri tämä mahdollisimman 
voimakkaasti uneen kaikin aistein eläytyminen on unennäkijää eniten auttava 
voima.  
 
On tärkeää, että jokainen ryhmässä tajuaa tämän, sillä jos tässä vaiheessa sanoo 
vain sellaista, minkä arvelee kuvaavan unennäkijän eikä oman itsensä unta, tekee 
unennäkijälle karhunpalveluksen. Aloittelevat eivät aivan heti tahdo uskoa tätä vaan 
pelkäävät sanovansa aivan vääriä, unennäkijälle täysin sopimattomia asioita unesta 
ja kieltäytyvät näin avaamasta hänelle niitä kaikkia rikkaita näkökulmia, jotka 
voidaan tuoda esiin vain kertomalla vapaasti kaiken sen, mikä omiin tunteisiin ja 
ajatuksiin nousee, kun unennäkijäksi samaistuen kulkee syvällä omassa unessaan.  
 
Unennäkijän jo ennestään tuntevat voivat antaa tietämyksensä unennäkijästä kyllä 
sekoittua ideointiinsa, mutta mikäli tietää unennäkijän yksityiselämästä tuskallisia ja 
salaisia asioita, ei niitä tule levitellä missään vaiheessa, ei tässäkään, edes oman 
unensa nimissä, riippumatta siitä tuntuuko uni viittaavan noille tulenaroille alueille 
tahi ei. Mikäli unennäkijä prosessin myöhemmissä vaiheissa itse avaa noille alueille 
portin, vasta silloin on lupa käydä siitä sisään. 
 
Kun jokainen antaa oman kokemuspohjansa ja luonteensa mukaisesti virrata 
sisältään keskusteluun kaikki ne tunteet ja vertauskuvat, mitä uni herättää, siivittää 
se toisten ideoita, jotka taas vuorostaan laukaisevat muissa lisäkommentteja. Näin 
muodostuu kaikkien yhteistuotoksena rönsyilevä ja laajeneva ideoiden ja 
tuntemusten rikas verkosto. Tämän vaiheen avainsana onkin juuri rikkaus eikä 
lainkaan tarkkuus. Tässä vaiheessa ei ole pienintäkään väliä sillä, mitä uni merkitsee 
unennäkijälle. Vain sillä on väliä, että ryhmä tuottaa mahdollisimman paljon 
tunteita ja vertauskuvia, jotka saavat olla miten ristiriitaisia ja toisensa kumoavia 
tahansa. Ryhmä ikään kuin kattaa unennäkijän eteen runsaan seisovan pöydän, 
josta unennäkijä voi käydä valitsemassa vain sellaista ravintoa, joka tuntuu hänen 
omaan uneensa sopivalta. 
 
Tunteet ja vertauskuvat 
 
Tämä vaihe II jakautuu kahteen osaan. Ryhmä kuulostelee ensin, mitä tunteita uni 
heissä herättää. Seuraavassa vaiheessa liitetään unen symboleiden eli 
vertauskuvien tarkastelu mukaan, tunteita kuitenkin edelleen kuulostellen.  
 
Miksi vertauskuvia ei oteta mukaan saman tien tunteiden kanssa? Siksi, että 
vertauskuviin on helpompi syventyä kuin tunteisiin, joille on vaikeampi löytää 
sanoja. Niinpä varsinkin aloitteleva ryhmä lipsuu herkemmin tarkastelemaan vain 
vertauskuvia tunteiden jäädessä liian vähälle huomiolle. Koska uniprosessin 
päätehtävänä on löytää unen vertauskuviin pukeutuneet tunteet, on niiden 
havaitsemista jo tässä vaiheessa painotettu. Kuitenkin joko aikapulassa tai 
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tunteiden löytämisen merkityksen jo syvästi sisäistäneissä ryhmissä voidaan nämä 
kaksi vaihetta sulauttaa yhteen. 

Samasta unesta herää ryhmässä miltei poikkeuksetta hyvinkin erilaisia tunteita. 
Sama unikuva voi herättää yhdessä raivoa, toisessa syyllisyyttä, kolmannessa 
pelkoa, neljännessä vapauden tunnetta, viidennessä vielä jotain muuta. Mitä 
useampia tunteita ryhmä tuottaa, sitä suurempi on mahdollisuus, että jokin tai 
jotkut niistä resonoivat unennäkijän omien tuntemusten kanssa, jolloin unennäkijän 
on taas astetta helpompi oivaltaa, mitä tuntemuksia hänen omiin unikuviinsa oikein 
on kätkeytynyt. 

Vertauskuvien etsimisestä olkoon esimerkkinä vaikka hevonen. Jos mietit tässä 
vaiheessa muutaman minuutin, mitä kaikkea hevonen voisi symbolisoida, on 
listassasi todennäköisesti jo sangen monia vaihtoehtoja. Omaan mieleeni tuli 
seuraavia: villi(hevonen), työ(hevonen), kilpa(hevonen), kaakki, voima, hurjuus, 
runous (Pegasos), tunteikkuus, seksuaalisuus, seksuaalinen mies (ori), 
nälkä/ylensyönti (”söin kuin hevonen”), alistuminen, kesyyntyminen, ikeen alle 
joutuminen, törkeä käytös (hevostelu), yllätysvoittaja (musta hevonen). Jos 
miettisin hiukan pidempään tai lukisin joitain symbolioppaita, löytäisin niistä 
varmaan kymmeniä lisävivahteita hevoseeni.  

Ideoidaan vielä yhdestä melko tavallisesta unessa esiintyvästä tapahtumasta: 
hampaiden putoamisesta. Muistatte ehkä aiemmasta luvusta Freudin todenneen 
sen tarkoittavan itsetyydytyksen rangaistukseksi suoritettua kastroimista. Mitä 
sinulle tulisi siitä mieleen? Omia ajatuksiani siitä ovat vaikkapa seuraavat: 

Olen aivan hampaaton tässä tilanteessa. 
Minulta lyödään vielä hampaat suusta rangaistuksena purevasta käytöksestäni. 
En voi enää niellä tätä, liian kova pala purtavaksi. 
Olen pelkkä mitätön mussuttaja, minussa ei ole enää terää, purevuutta, 

leikkaavuutta. 
En saa enää tarvitsemaani ravintoa, en saa käsiteltyä näin isoa palaa kerrallaan. 
En voi/jaksa käydä enää asian kimppuun kynsin hampain. 
Olen kamalan näköinen, kohta hampaaton vanha ämmä, en viehätä enää ketään. 
Ikä painaa, voimani vähenevät, lähestyn hampaatonta vanhuutta. 

Edelliset ideat olivat yleisiä esimerkkejä eikä mistään tietystä unesta otettuja. 
Tilanne muuttuu, kun unennäkijän kertoma uni on laitettu tarkasti mieleen, jolloin 
monet edellä olevista mahdollisuuksista putoavat automaattisesti pois ja toisia 
nousee tilalle. Jos unennäkijä kertoo nähneensä unessaan piiskatun, laihan hevosen, 
tuskin ryhmä ensimmäisenä lähtee ideoimaan siitä seksuaalisuutta tai hurjan villiä 
voimaa. Alasti julkisella paikalla olo, sekin tavallinen uniteema, paljastaa 
unennäkijästä jotain hävettävää joka ei ole tarkoitettu paljastettavaksi – tai 
ilmentää halua paljastaa itseään, tulla keskipisteeksi – tai jotain muuta. Tai näiden 
sekoitusta, tai...  
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Entä kuka ajaa autoa kun itse istun vieressä tai takana? Onko hän tuttu? 
Aviopuoliso? Hallitseeko hän suhdettamme? Haluanko että hän ajaa? Miten hän 
ajaa, miten hän minua suhteessamme ohjaa? Millainen auto on? Päämäärä? 
Ajotapa? Nopeus? Tien laatu? Maisema? Entä kun itse ajan? Loppuuko bensiini, 
pysähtyykö auto ylämäkeen, ehtyvätkö voimat, suistuuko jyrkänteeltä, mitä 
vaarallista olen tekemässä? Eivätkö jarrut toimi? Olisiko syytä hillitä työtahtia? Ja 
niin edelleen. Entäpä jos unennäkijä on ollut auto-onnettomuudessa, jossa kuoli 
hänen syvästi vihaamansa puoliso? Silloin ei olisi hämmästyttävää, jos hänen auto-
onnettomuusunensa sisältäisivät mahdollisten yksinäisyyden tunteiden lisäksi myös 
ilon ja vapauden riemun tunteita, niistä taas vuorostaan syyllisyyttä.  
 
Entä kuka on valvoja/esimies/tuomari 
tutkinto-/ylioppilas-/armeija-/oikeudenkäyntiunessa? Kenestä riippuu tehtävän 
suorittaminen loppuun? Onko unennäkijä tarttumassa vastuuseen viivyttelyjensä 
jälkeen? Onko hän jatkuvasti unitutkinnoissaan istuva alemmuudentuntoinen 
ylisuorittaja? Pelkääkö hän salattujen/häpeällisten/epämoraalisten tekostensa 
joutuvan tutkinnan alle? Onko tutkinto aivan todellinen, jota jokainen pelkäisi 
etukäteen, eikä unennäkijän sen ihmeempien psykologisten jännitteiden ilmaus? 
Näin voi olla. Tai sitten toisin. 
 
Puhelin ei toimi/hajoaa/kukaan ei vastaa/väärät ihmiset vastaavat/puhelinrahaa ei 
löydy/puhelinnumeroluettelo hukassa. Yhteyttä ei synny. Onko yhteys huono, välit 
poikki? Onko toinen vihainen jostain? Enkö löydä tapaa lähestyä toista ilmaistakseni 
hänelle vihani/rakkauteni/katumukseni/ihailuni/huolestuneisuuteni? Vai onko 
oikea, fyysinen puhelin reistannut hermostuttavasti viime päivinä? Jos on, onko uni 
siitä huolimatta siihenkin kutonut jotain psyykensisäistä symboliikkaa? 
 
Koskaan emme voi etukäteen olla varmoja siitä, mitä uni milloinkin saattaa tietylle 
unennäkijälle merkitä. Emme koskaan. 
 
 

* 
 
Ei ryhmän ideointi tämän ihmeellisempää ole. Mitään ennakkotietoja tai 
terapeuttista kokemusta tai koulutusta siihen ei tarvita. Kaikkeen ideointeihin pätee 
kuitenkin, että olivatpa ne kuinka rikkaita ja osuvan tuntuisia tahansa, vain 
unennäkijä voi joko niistä tai niiden siivittämänä myös täysin niiden ulkopuolelta 
löytää vihdoin juuri hänen oman avaimensa uneensa.  
 
Niinpä edellä mainittu hampaidenlähtöuni voisi olla seurausta aivan biologisen 
tason tapahtumista hammaslääkärin todettua unennäkijän särkevistä hampaista, 
että taitaa noista hampaista vielä moni irrota tai että hänen täytyisi kyllä saneerata 
suu monien muiden hampaiden poistolla. Tai ehkäpä unennäkijä oli saanut 
esimieheltään kehotuksen pureutua työhön paljon tarmokkaammin, joka on 



13 

laukaissut potkujen pelon, vallankin kun avioliittokin sattui juuri silloin pahasti 
natisemaan vaimon syytellessä häntä hampaattomaksi nahjukseksi. Mistäpä ryhmä 
olisi tämänkaltaisia uneen olennaisesti johtaneita asioita voinut ilman unennäkijän 
apua tietää. 

Kun keittiömme monitoimikoneen rikkoutumisen syyksi paljastuivat täysin juureen 
asti kuluneet muovisen hammaspyörän hampaat, tunsin voimattoman 
hampaatonta raivoa siitä, ettei siihen enää saanut varaosia, vaan joutuisin moisen 
pikkuosan vuoksi ostamaan kokonaan uuden koneen. En minä tuosta 
tositapauksesta muista unta nähneeni, mutta hyvin olisi tuollainenkin episodi voinut 
hampaidenlähtöunen muodostaa. Niin kävi eräälle unennäkijälle, jonka unessa 
hampaat irtosivat unta edeltävänä iltana käydyn hampaidenirtoamisunien 
merkitystä pohtineen keskustelun jälkeen.  

Vaikka ryhmä ei voi juuri tietyn unennäkijän elämäntilanteesta tietää, niin näillä 
ryhmän tuottamilla rikkailla symbolien ja tunnelmien tuotoksilla on usein kuitenkin 
niin paljon unennäkijän erityistilanteita sivuavia piirteitä, että unennäkijä niihin 
usein sävähtäen, kokonaisvaltaisesti reagoi. Juuri se on tarkin merkki siitä, että 
ollaan lähellä unennäkijän oman unen sisältöjä. Useat unennäkijät ovat kuvanneet 
kehossaan silloin tuntuvan puistatuksen, kasvojensa kuumotuksen, ihon nousevan 
kananlihalle, mitä tahansa sellaisia ruumiillisia koko kehoa koskettavia tuntemuksia, 
jotka kertovat hänen unensa polttopisteen nousseen jo hyvin lähelle päivätajunnan 
pintaa.  

Joskus uni saattaa avautua riittävästi jo tässä vaiheessa. Kuten kerran, jolloin 
unennäkijä ryhmän ideoinnin jälkeen kiitti ryhmää sanoen unensa ryhmän ideoiden 
avulla jo riittävästi selvinneenkin. Ryhmä odotti tietysti uteliaana, mitä 
unennäkijälle oli oikein selvinnyt, jolloin hän totesi, että se on niin tulenarkaa 
yksityistä materiaalia, ettei hän voi sitä ryhmälle kertoa. Turhauttava tilanne. 
Turvallisuusperiaatetta noudattaen unen käsittely kuitenkin pysähtyi välittömästi 
siihen ilman, että kukaan yritti maanitella unennäkijää jatkamaan. 

Unennäkijän palaute (IIIA) 

Ryhmän huomion valokeilat ovat tähän mennessä ennättäneet kohdistua jo 
useampaan suuntaan: ensin unennäkijän esittämään uneen, sen jälkeen kunkin 
osanottajan omaan elämään; oman luonteen ja elämänkokemusten kirvoittamiin 
näkymiin, jonka seurauksena on jo tässä vaiheessa kertynyt rikas materiaali, jota 
nyt lähdetään tarkentamaan unennäkijän suuntaan.  

Nyt ryhmä luovuttaa unen takaisin unennäkijälle. On unennäkijän vapaaehtoisen, 
vapaamuotoisen ja vapaakestoisen yksinpuhelun vuoro. Jos hän haluaa, hän voi 
kertoa nyt mitä tahansa ryhmän tuotoksen herättämistä ideoista, omista 
käsityksistään unesta sekä unta edeltävästä ajasta. Ryhmä ei saa millään tavoin 
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keskeyttää unennäkijää ennen kuin hän itse on antanut siihen merkin. Jokainen 
ulkopuolinen reaktio, eivät ainoastaan sanalliset kommentit vaan myös unennäkijän 
havaitsemat toisten ihmisten tunnereaktiot, kuten hämmästystä tai ihastusta 
osoittavat äänekkäät huokaisut, häiritsevät unennäkijän keskittymistä pelkästään 
itsensä sisältä pulppuavaan aineistoon.  
 
Tämä vaihe on ainoa unennäkijän täysin vapaalle assosioinnille omistettu vaihe. 
Hänelle on syytä tehdä selväksi, että hänen yksinpuhelunsa ei tarvitse olla koko ajan 
puhumista, vaan hän voi pitää pitkiäkin miettimis- ja omien muistiinpanojensa 
tutkimistaukoja, jos hänestä tuntuu, että hänellä on vielä jotain lisättävää 
yksinpuheluunsa. Ryhmä odottaa hiljaa yli kaikkien näiden taukojen. Mikäli tätä ei 
ole hänelle tähdennetty, hän saattaa turhan nopeasti luovuttaa puheenvuoron 
takaisin ryhmälle halutessaan olla kohtelias eikä pidättää ryhmää hiljaisuudessa. 
Toisaalta hänellä on täydellinen vapaus todeta, ettei hänelle tule mitään erityistä 
mieleen, jolloin palauteosuus jää kokonaan pois. 
 
Miksi yksinpuhelu? Syynä on jälleen oivallusta edistävä tekijä. Edellisen vaiheen 
intensiivisen ryhmäkäsittelyn jälkeen unennäkijän mieleen on yleensä jo juolahtanut 
monenlaisia uusia tuntemuksia ja ideoita unestaan, mutta ne ovat usein vielä 
erillisinä pirstaleina hänen mielessään. Kaikkein parhaiten nämä pirstaleet 
pyydystää nyt muidenkin näkyville unennäkijän vapaa assosiointi, mieleenjohtumien 
sinne tänne haarautuva ketju, joka tuntuu välillä kulkevan kaukanakin itse unen 
ulkopuolella.  
 
Nämä harhailut osoittautuvat prosessin edetessä kuitenkin usein aivan olennaisiksi 
teemoiksi. Siksi ne olisi saatava kirjattua tarkasti muistiin, joka on sitä vaativampi 
tehtävä, mitä nopeammassa tahdissa unennäkijä palautettaan antaa, koska kaikki 
unennäkijän assosiointia katkova häirintä, kuten pyyntö toistaa tai puhua 
hitaammin on tässä vaiheessa kiellettyä. Juuri tämän vaiheen aikana kirjoitetuista 
muistiinpanoista on huomattavan usein suurinta hyötyä prosessin myöhemmissä 
vaiheissa, sillä mitä enemmän voimme dialogissamme unennäkijän kanssa palata 
sanatarkasti hänen itsensä käyttämiin ilmaisuihin, sitä voimakkaampi niiden unta 
avaava vaikutus on. Tämä pätee toki kaikkeen, mitä unennäkijä missä prosessin 
vaiheessa tahansa sanoo, mutta tämän vaiheen informaation tavoittaminen on 
vaativin tehtävä, jonka tärkeys ei ole aloitteleville yleensä vielä seljennyt.  
 
Melko usein tämä palautevaihe tuntuu päättyvän yhtä kaoottisesti kuin se alkoikin, 
mutta miltei aina se on antanut ensiarvoisen tärkeitä tietoja unen ja unennäkijän 
elämäntilanteen välisistä yhteyksistä. Se havaitaan prosessin seuraavien vaiheiden 
kuluessa. Uni voi toki avautua missä tahansa prosessin vaiheessa – tai jäädä 
avautumatta kokonaan tai avautua vasta prosessin jo päätyttyä.  
 
Dramaattisena esimerkkinä unen avautumisesta tässä palautevaiheessa muistan 
erään ihmisen toistuvan katastrofiunen, joka alkoi unennäkijän palautteen 
edistymisen myötä kehkeytyä yhä voimakkaammin auki. Unennäkijä huomasi unen 
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kuvaavankin omaa sisäistä raivotilaansa eikä ulkoista fyysistä tuhoa. Uni avautui niin 
voimallisesti, että kaikki tunsivat ettei sillä kertaa ollut enää mieltä jatkaa prosessin 
seuraaviin vaiheisiin.  

Dialogi 

Nyt alkaa prosessin tärkein ja vaativin osuus, joka on kolme eri vaihetta sisältävä 
dialogi unennäkijän kanssa. Näihin vaiheisiin olisi hyvä varata yhteensä ainakin 
puolet prosessille varatusta kokonaisajasta. 

Tunneyhteyksien etsintä (IIIB1) 

Dialogin ensimmäisessä vaiheessa käännetään kaikkien huomion valokeilat taas 
uuteen suuntaan: unta edeltävään ajanjaksoon. Sieltä löytyy usein tilanteita, jotka 
ovat keskeisessä asemassa unen ymmärtämisessä. Vaikka unennäkijä olisi 
edeltävässä palautteessaan pitkästikin puhunut unta edeltävästä ajasta, tulee sitä 
silti vielä ainakin jonkin verran kartoittaa, sillä hän ei usein huomaa kertoa kaikkea 
olennaista siitä. Vain harvoin on kyse siitä, että unennäkijä ei tahdo kertoa. Siksi 
olennainen on osattava kysymyksin nostaa näkyville. Mitä voimakkaammin 
unennäkijä saadaan uppoutumaan noihin jo menneisiin tunnelmiin uudelleen, sitä 
suuremmaksi kasvaa hänen mahdollisuutensa löytää itse niiden yhteyksiä uneen, 
ovathan unet edeltävän ajan tunnelmien kuvallisia ilmaisuja. 

Tärkein selviteltävä ovat ne unen näkemistä edeltävät viimeiset tunteet ja ajatukset, 
jotka unennäkijä muistaa ennen nukahtamistaan, sillä todennäköisimmin juuri sen 
hetken tunnevirtaukset jatkuvat myös unitilan puolelle pukeutuen ajatuksien ja 
tunteiden sijasta nyt enimmäkseen kuvalliseen uniasuun. Edellinen päivä käydään 
läpi kokonaisuudessaan ja siitä etsitään tunteita herättäneitä kohtia, sitten 
siirrytään ajassa pidemmälle takaisinpäin ja lopuksi esitetään kysymys, jota nimitän 
verkonheittokysymykseksi (Ullman on antanut sille nimen fishing question). Se 
tarkoittaa tiedustelua, tavoittaako unennäkijä lähipäiviltä tai viikoilta, ehkä 
kuukausiltakin mitään sellaisia elämäänsä sisältyviä tunnepitoisia seikkoja, joita hän 
ei vielä ole maininnut eikä ryhmä osannut niitä kysyä. Pyydämme häntä siten 
heittämään tuntemustensa ja ajatustensa verkon koko hänen unta edeltävän 
elämänvaiheensa yli ja katsomaan, nouseeko verkon mukana vielä uusia asioita, 
joita emme olisi millään arvanneet kysyä.  

Tämä kysymys tuottaa niin usein sen verran tärkeää aineistoa, että se on syytä 
esittää jokaisen unen käsittelyssä. Unennäkijän elämässä voi olla useampiakin 
tunteita voimakkaasti ylläpitäviä prosesseja, jotka eivät ole toisistaan suoraan 
riippuvaisia, jolloin tämä kysymys tavoittaa niitä melko usein. Tavallinen kahden 
tunnevirran yhdistelmä on jokin vaikea työpaikkatilanne, johon yhdistyy 
privaattielämän puolelta toinen, usein avioero tai vakava sairaus, kaikkea sellaista 
millä elämä monia meistä koettelee. 
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Ryhmä innostuu usein seuraamaan vain yhtä näistä tunnevirroista, niin että 
verkonheittokysymys tahtoo unohtua, jolloin muut unen muotoutumiseen 
vaikuttaneet tunteet jäävät huomiotta. Mielikuvani näistä tunnevirroista on kuin ne 
olisivat paksuja, sakeita öljyvärejä, jotka eri puolilta unen suureen sammioon 
päätyessään alkavat sekoittua pyörteillen toisiinsa muodostaen mielikuvituksellisia 
väripaletteja unen pinnalle. Jos ryhmä ei ota tässä vaiheessa myös 
verkonheittokysymyksin selvää unennäkijän unta edeltäneen elämänvaiheen 
voimakkaimmista tunnevirroista, on prosessin seuraavissa vaiheissa vaikeampi enää 
tunnistaa ja erotella niitä.  

Unen ja päivätapahtumien yhteyksien etsintä ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa 
pääasia, vaikka juuri noita yhteyksiä ollaankin hakemassa. Tämä ristiriitaiselta 
tuntuva seikka johtuu siitä, että pääasiana on nyt unta edeltävän ajan 
palauttaminen unennäkijän mieleen, mikä vaikeutuisi, jos unennäkijän eläytymistä 
siihen häirittäisiin arvuuttelemalla jo tässä vaiheessa sen mahdollisia yhteyksiä itse 
uneen. Yhteyksien etsintä ja tarjoaminen unennäkijälle tapahtuu vasta seuraavissa 
vaiheissa. On tietysti vain hyväksi, mitä enemmän unennäkijä itse huomaa yhteyksiä 
uneensa jo tässä vaiheessa, mutta muiden ei tule niitä hänelle vielä ehdotella 
senkään vuoksi, että kaikkea mahdollista materiaalia ei ole vielä noiden ehdotusten 
pohjaksi ennätetty hankkia. Keskeneräiselle tiedolle ei ehdotuksia pidä rakentaa.  

Unen toisto (IIIB2) 

Koska tähän vaiheeseen päästessä on unta käsitelty jo paljon, on melko suuri 
mahdollisuus, että käytäessä unta nyt uudelleen lävitse unennäkijä muistaa siitä 
lisää ja saa siitä uusia mieleenjohtumia.  

Huomio käännetään unta edeltävästä ajasta uudelleen uneen, jonka joku ryhmästä 
lukee ääneen sopivan mittaisina jaksoina. Uni sisältää usein näytelmän tavoin 
erillisiä jaksoja ja kohtauksia, jotka muodostavat sopivan pituisia draamallisia pätkiä 
yksi kerrallaan käsiteltäväksi. Jokaisen jakson lukemisen jälkeen kysytään ensin 
unennäkijältä, tuleeko hänen mieleensä vielä jotain sellaista, mitä hän ei ole siihen 
mennessä kertonut. Ennen kuin seuraava jakso luetaan, voi ryhmä motiiveiltaan 
avoimin (katso sivu 5) ja informaatiota kirvoittavin (information eliciting) (eikä 
vaativin, information demanding) (katso sivu 4) kysymyksin  tutkia lisää kyseistä 
unijaksoa.  

Kerran eräältä unennäkijältä tiedusteltiin tässä vaiheessa hänen unensa 
työhuoneessa olevasta toisesta ovesta vaikka siellä päivätodellisuudessa on vain 
yksi ovi. Se kysymys aukaisi tuon toisen oven, jonka takaa avautuivat unennäkijän 
yksityiselämän voimakkaan tunnepitoiset tapahtumat. Siihen asti ryhmä oli pitänyt 
unta vain työunena. 
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Ryhmä ei vieläkään saa ehdotella unennäkijälle omia käsityksiään unen 
merkityksestä, sillä ryhmä on edelleen unennäkijältä saatavissa olevan 
lisämateriaalin hankinnassa, jota häiritsisi, jos häntä ohjattaisiin ottamaan kantaa 
ryhmän mielipiteisiin jo nyt. Unennäkijän oman sisäisen tutkan on vielä tässä 
vaiheessa saatava haravoida sielun taivaanrantaa täydet 360 astetta. Sitä ei tule 
jumiuttaa jonkin ulkopuolelta tulleen mielipiteen kapeaan sektoriin. Vain edellä 
mainitsemani motiiveiltaan avoimet kysymykset sekä informaatiota kirvoittavat 
kysymykset voivat pitää tutkan vapaassa liikkeessä, jolloin uusien löytöjen 
ilmaantuminen unennäkijän tietoisuuden keilaan yllättävistäkin suunnista on 
todennäköisintä.  

Kun uni on luettu läpi, unennäkijä sanonut sanottavansa ja ryhmällä ei tunnu olevan 
enää lisäkysymyksiä, siirrytään viimeiseen vaiheeseen.  

Orkestraatio – kokonaisuuden rakentuminen (IIIB3) 

Ullman nimittää uniryhmäprosessin viimeistä vaihetta orkestraatioksi. Se tarkoittaa 
musiikkimerkityksessään säveltämistyön viimeistä luomisvaihetta, jolloin 
musiikillinen teos saa vihdoin lopullisen ilmaisunsa monien eri instrumenttien 
yhteistyönä. Orkestraatio-termin abstrakti merkitys on minkä asian tahansa 
organisointi eli kokonaisuuden synnyttäminen osistaan niiden taitavalla 
yhteensovittamisella. 

Verratkaamme aluksi ryhmäprosessia musiikkikappaleen syntyyn: 

Ennen kuin orkestraatiovaiheeseen on ennätetty, on tapahtunut seuraavaa: 
Unennäkijän sisäinen luovuus on säveltänyt melodian (unen kuvasarjan), mutta se 
ei ole vielä yhteisesti jaettavassa muodossa, vaan vasta ikään kuin taustamusiikkia 
unennäkijälle, joka ei vielä ole ymmärtänyt sen tunnesisältöä. Hän on uniryhmässä 
kertonut musiikkikappaleensa (unen) yleisölleen (ryhmälle). Ryhmä on tutkinut 
unennäkijän kanssa sitä monin eri tavoin. Kaikkien nuottikorvaa (toisen ihmisen 
tarkkaa kuuntelemista) on tarvittu tavoittamaan ja ilmaisemaan melodian 
sisältämät tunteet.  

Kun saavutaan orkestraatiovaiheeseen, on aika etsiä unen melodiaan sopivin 
mahdollinen sanoitus. Nyt yleisö tarjoaa omat sanoitusehdotuksensa (projektionsa) 
unennäkijälle. Ryhmän tehtävänä on hakea sanoja uneen, eikä sovitella unen 
melodiaa omiin sanoihinsa (joka olisi tulkintaa). Unennäkijä arvioi täysin itsenäisesti, 
kuinka hyvin tarjotut sanat ilmaisevat juuri hänen unensa musiikkia. Jos ryhmä 
onnistuu tehtävässään auttaa pääsanoittajaa (unennäkijää), niin kaikki tuntevat 
sanojen ja musiikin liittyvän yhteen kuin ne olisivat olleet yhdessä aina. Ne tukevat 
toisiaan ja synnyttävät vasta yhteenliittyneinä todellisen orkestraation, kaikkia 
koskettavan sävelmän, yhteisen kokemuksen. 

*
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Prosessin aikaisemmat vaiheet olivat tiedon hankintaa. Vasta nyt sen hedelmät 
tarjotaan takaisin unennäkijälle. Miksei aiemmin? Siksi, että mitä 
puutteellisemmalle pohjalle rakentaa, sitä huonompi on lopputulos. Unien 
kummalliset kuvat eivät ole meidän päivätajuiselle mielellemme helppoja 
ratkaistaviksi, siksi meidän on saatava kerättyä unesta aivan poikkeuksellisen paljon 
tietoja, ja rakennettava vasta niiden pohjalta omat tarjouksemme unennäkijälle 
hänen unensa yhteyksistä häneen itseensä, hänen elämäntilanteeseensa, häntä 
ympäröivään kulttuuriin, ehkä myös uskonnonfilosofisiin ulottuvuuksiin saakka. Jos 
tarjoilisimme näkemyksiämme aikaisemmissa vaiheissa, häiritsisimme lisätietojen 
hankintaa ja hukkaisimme unen lisätutkimuksiin tarvittavaa aikaa pakottamalla 
unennäkijän ottamaan kantaa puolivalmiille pohjalle rakennettuihin tarjouksiimme.  

Orkestraatio on ryhmälle haastavin vaihe, sillä kaikesta kokoamisesta huolimatta 
unen kokonaiskuva on melko usein vielä ainakin osittain hämärän peitossa. On 
vaikeata tarjota unennäkijälle ymmärrettävän selkeästi tarjoajalle itselleenkin 
epäselviä näkemyksiä. Unennäkijän ei kuitenkaan tarvitse kamppailla 
ymmärtääkseen, mitä hänelle oikein tarjottiin, vaan hän voi koska tahansa pyytää 
tarjoajaa vielä selventämään tarjoustaan. Unen eri osista voi tehdä tarjouksia, 
mutta jos vain mahdollista, on hyvä aivan erityisesti yrittää tarjota myös unen kaikki 
osat sisältäviä kokonaisnäkemyksiä. 

Tulkinnan ja projektion vedenjakajalla 

Kovinkaan harvinainen ei ole minulle esitetty kysymys, kuinka omien näkemystensä 
eli projektioidensa tarjoaminen unennäkijälle voisi olla muuta kuin tulkintaa. 
Tarjoillaanhan orkestraatiovaiheessa oikein joukolla ja urakalla omia käsityksiä unen 
merkityksestä unennäkijälle. Ero tulkintaan nähden ei vaikuta suurelta, kuitenkin se 
aivan ratkaisevasti eroaa siitä. Ryhmä voi tarjota näkemyksiään tietoisena 
epävarmuudestaan, eli se tarjoilee näkemyksiään unennäkijälle olettamuksina, 
arveluina ja arvailuina. Ullmanin sanoin ryhmä tarjoaa unennäkijälle omia 
projektioitaan eikä tulkintojaan.  

Tulkinta-ilmaisua käytän tässäkin edelleen samoin, kuin läpi koko tekstini sitä olen 
käyttänyt, eli katteettoman itsevarmuuden asenteena. Sen vastakohtana on nyt 
Ullmanin käyttämä projektio. 

Projektio-termin monista merkityksistä yksi on psykologian alaan kuuluva. 
Yleisimmin se tarkoittaa omien tunteiden, ajatusten ja asenteiden tiedostamatonta 
siirtämistä toiseen henkilöön, toisin sanoen projisoiva henkilö ei ole tietoinen 
omista projektioistaan, vaan luulee toisessa henkilössä todella olevan ne piirteet, 
jotka hän toiseen projisoi. Sellainen piirre – milloin tiedostettuna, milloin 
tiedostamattomana – lienee meille kaikille tuttua. Meitä esimerkiksi viehättää joku, 
koska hänessä on rakastamamme ihmisen piirteitä, tai emme voi sietää jotain 
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ihmistä, koska hänessä näemme meidät hyljänneen seurustelukumppanimme, tai 
syytämme muita siitä, mikä muiden mielestä on aivan ilmiselvästi oma vikamme.  

Orkestraatiovaiheessa esitetyt projektiot ovat sitä enemmän tietoisia projektioita, 
mitä enemmän ryhmä on jo useaan kertaan kokenut etteivät heidän projektionsa 
lainkaan aina saavuta vastakaikua unennäkijässä – vasta silloinhan on nähtävissä 
juuri se, että kyse on projektioista, jotka vain toisinaan sivuavat unennäkijän omaa 
kokemisen tapaa. Mitä paremmin tiedostamme erehtyväisyytemme, sitä 
vähemmän päälletunkevasti esitämme projektiomme unennäkijälle, ja sitä 
tarkemmin kuuntelemme mitä unennäkijällä on sanottavana. Mitä enemmän ryhmä 
tässä onnistuu, sitä enemmän unennäkijä voi tuntea olevansa turvassa. Vasta silloin 
hänen on mahdollista kohteliaan myöntyvyyden sijaan antaa suoraa palautetta 
myös niistä ryhmän projektioista, jotka eivät tuntuneet koskettavan häntä. Sen 
kuuleminen on erityisen arvokasta, sillä juuri siitä oppii eniten, kun tajuaa kuinka 
paljon oletuksissa toisen ihmisen elämästä olikin vain omaa kuvitelmaa.  

Unelle varatun käsittelyajan kuluminen loppuun on tietysti selkein syy uniprosessin 
lopettamiselle. Parempi olisi että prosessi saisi päättyä itsestään, luonnollisesti, 
ilman aikarajoitteita. Joskus ei ryhmä huomaa, milloin on jo syytä lopettaa, vaikka 
unennäkijä olisi jo antanut siitä merkin esimerkiksi kelloaan vilkaisemalla tai 
muotoilemalla prosessin lopetustoiveensa niin kohteliaasti, että vielä täydessä 
vauhdissa oleva ryhmä ei innostukseltaan tule huomioineeksi sitä.  

Ennen uniprosessin sulkemista annetaan unennäkijälle aina loppupuheenvuoro, 
jota hänen ei tietystikään tarvitse käyttää, jos hänestä siltä tuntuu. Sitten uni 
suljetaan. Sen jälkeen voidaan kyllä vielä keskustella kaikenlaisesta uniin ja juuri 
käytyyn uniprosessiinkin liittyvästä, mikä on hyvä myös oppimismielessä, mutta 
juuri käsiteltyä unta ei sillä kertaa enää avata.  

Pieniä ja suuria rikoksia 

Mikäli näkemyksen esittäjä pyrkii tavalla tai toisella, kuten väittelemällä tai 
toistuvalla tarjoamisella, syöttämään näkemystään unennäkijälle, hän tekee 
rikoksen ihmisyyttä kohtaan riippumatta siitä, missä valossa unennäkijä hänen 
näkemystään joskus myöhemmin arvioi. Se on väkivaltaa sisältävä, vaikkakin 
useimmiten hyvää tarkoittava pyrkimys ruveta toisen elämänkulun ohjaajaksi 
saattamalla hänet oman näkemyksen leiriin.  

Puheeni rikoksesta ja väkivallasta saattavat tuntua kovin liioitelluilta. Elämisen arki 
on turruttanut meidät siinä määrin, ettemme näe kuinka se pienenpieni, tuskin 
näkymätön väkivalta, jota huomaamattamme toisillemme teemme, kertautuu 
kaikkialla ihmissuhteissamme ja aiheuttaa valtavat seuraukset, jotka ajavat meidät 
erilleen toisistamme, yksinäisyyteen tai milloin minkin muita ajatussuuntia vastaan 
taistelevan ajatussuunnan orjiksi. Tästä näkökulmasta olemme pikkurikollisia joka 
ikinen, mutta koska oman rikoksemme osuus on niin häviävän pieni pisara, katoaa 



20 

se näkyvistämme helposti kokonaan. Meren voima koostuu kuitenkin pisaroistaan ja 
vain niistä.  

Sokeat salapoliisit 

Ullman on usein verrannut ryhmää joukoksi sokeita salapoliiseja, jotka auttavat 
unennäkijää etsimään vihjeitä unen kadoksissa olevasta unen avaimesta. Vain 
unennäkijä voi sen nähdä, mutta johtolankoja siihen voi ryhmäkin hapuilla. 
Edelläolevasta on ehkä syntynyt sellainen kuva, että unennäkijän omiin näkemyksiin 
ei tule millään tavoin puuttua. Asia ei suinkaan ole näin, vaan on tilanteita, jolloin 
salapoliisien on syytä asettaa unennäkijän oma näkemys kysymyksen alaiseksi, 
mutta ei oman tietävyytensä pohjalta, joka olisi tulkintaa, vaan oman 
tietämättömyytensä vuoksi.  

Yksi näistä tilanteista on unennäkijän kommenteissa mahdollisesti esiintyvä 
ristiriitaisuus. Ryhmän muistiinpanoista saattaa käydä yhtäpitävästi ilmi, että 
unennäkijän muistikuva omista kommenteistaan on muuttunut prosessin aikana. 
Emme voi tietää mistä tekijöistä ristiriitaisuus johtuu, joten tietämättömyytemme 
vuoksi on syytä kyllä kiinnittää unennäkijän huomio siihen varoen kuitenkaan 
ahdistelemasta sillä unennäkijää, sillä se ajaa unennäkijän puolustuskannalle ja luo 
epävarmuutta ja varautuneisuutta koko ryhmään. Unennäkijää autetaan, ei 
ahdistella! Unennäkijä saattaa hyvinkin olla vain unohtanut mitä hän aiemmin 
sanoi, mutta hän voi tietenkin myös aktiivisesti torjua sanomisensa mielestään, 
mikäli siihen liittyy jotain hyvin henkilökohtaista kipeyttä. Oli kuinka oli, vain 
sellainen huomion kiinnittäminen, joka kysyy vaan ei uhkaa, saattaa auttaa häntä ja 
vasta sen kautta myös ryhmää oivaltamaan, mistä on kysymys. 

Toinen tilanne, jolloin johtolangat saattavat jäädä ryhmältä huomaamatta, on hetki 
jolloin uni tuntuu jo selvinneen. Unennäkijä saattaa todeta ymmärtäneensä, mitä 
hänen unensa tarkoittaa, ja selittää ryhmällekin miten hän siihen tulokseen tuli. 
Kaiken vakuudeksi on tuota hetkeä saattanut edeltää selkeä oivalluksen hetki, joka 
on vaikuttavuudellaan vakuuttanut ryhmänkin.  

Löytämisen ilossa saattaa kuitenkin jäädä huomaamatta, että oivallus on toisinaan 
tavoittanut vain osan unikuvasta. Usein on kyse unessa esiintyvästä 
tuntemattomasta henkilöstä, jonka unennäkijä äkkiä oivaltaa itselleen merkittäväksi 
henkilöksi tunnistaen unihahmon ulkonäössä tai käyttäytymisessä selvästi tuohon 
todelliseen henkilöön sopivia piirteitä. Silloin on syytä kysyä, miksei unen hahmo 
sitten alun perin ole täysin tuon todellisen henkilön näköinen ja oloinen 
tunnelmaltaan ja ulkomuodoltaan. Tuo hahmo sisältää todennäköisesti siis 
kuitenkin jotakin enemmän kuin mitä ensimmäinen oivallus siitä paljasti. Nuo 
eroavaisuudet kannattaa joukolla tutkia. Salapoliisin työhön kuuluu olennaisesti 
pienten, mitättömiltäkin tuntuvien johtolankojen seuraaminen. 
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Esimerkiksi jos unennäkijä oivaltaa tuntemattoman mieshenkilön olevan hänen 
miehensä, saattaa hän hetken päästä huomata unimiehessä olevan piirteitä myös 
hänen edellisestä miehestään. Kuvaa edelleen tutkimalla hän saattaa huomata 
miehen koko tyylin edustavan koko miessukupuolta sellaisena kuin hän miehet 
yleensä näkee, sitten huomioida tarkemmin millä tavoin unen mies on suhteessa 
häneen ilmeitä, liikkeitä, puhumistapaa, "fyysistä" etäisyyttä ja 
tapahtumaympäristöä myöten, tunnistaa unen aikaiset omat tuntemuksensa 
tuohon hahmoon entistä vivahteikkaammin ja kaiken tämän kautta huomata 
elämänsä läpi jatkuneen oman perusasennoitumistapansa miehiin. Unen pieni 
katkelma aukeaakin koko elämäntaivalta kuvaavaksi hologrammiksi.  
 
Lisäkysymysten esittäminen tuo unikuvien alla piileviä tunnelmia yhä lähemmäksi 
unennäkijän päivätajuntaa.  Riippumatta siitä, löytääkö unennäkijä vielä lisää 
oivalluksia unestaan, saattavat nämä kysymykset jäädä siemeninä hänen mieleensä 
ja johtaa hänet oivaltamaan myöhemmin jotakin. Järjelle ymmärrettävät selitykset 
unesta ovat toki mitä arvokkaimpia nekin, mutta kulttuurivaikutuksen vuoksi me 
länsimaisina ihmisinä tunnemme tarvetta rutistaa unen ilmapiirin liian voimakkaasti 
yksiselitteisen helppoihin ja älyä tyydyttäviin tulkintoihin esimerkiksi "ai sitähän se 
itse asiassa" tai "pohjimmiltaan" tai "vain" tarkoittikin". Unessa on kuitenkin aina 
enemmän kuin mitä siitä onnistumme saamaan selville. Carl Gustav Jung kirjoitti 
vuonna 1952 kirjeessään eräälle nuorelle oppineelle: "Kielen, jota minä puhun, 
täytyy olla kaksimerkityksistä, jotta se ilmaisisi oikein psyyken kaksinaisuuden. Minä 
pyrin tietoisesti ja tarkoituksellisesti ilmaisun kaksimerkityksisyyteen, koska se on 
yksimerkityksisyyttä parempi vastatessaan olemisen luonnetta. Minä voisin 
taipumusteni mukaisesti puhua hyvinkin yksiselitteisesti. Se ei ole vaikeata, mutta se 
tapahtuisi totuuden kustannuksella."  
 
Projektio vai torjunta?  
  
Psykoterapia-ammattilaisten piireissä toisinaan heräävä kysymys on, miksi ryhmän 
tuotokset katsotaan vain projektioiksi, kunnes unennäkijä itse on ne vahvistanut. 
Eikö kyse ole mieluummin unennäkijälle tarjotun oikean tulkinnan torjunnasta kuin 
unennäkijän hylkäämästä projektiosta? Entä jos unennäkijä vasta myöhemmin 
toteaa tulkinnan olleen oikean? Mutta oliko tulkinta silloinkaan oikea vai oliko kyse 
unennäkijän aivopesun onnistumisesta oman terapiauskomuksen kannattajaksi? 
Unennäkijä saattaa muuttaa ajan mittaan mieltään useammankin kerran siitä, mitä 
tietty uni loppujen lopuksi merkitsee. Kuka voi silloin osoittaa oikean ja väärän?  
 
Selitettiinpä unennäkijän torjuvuus millä teoriapohjalla tahansa, olennaisinta ei ole 
se mikä koulukunta voittaa oikeassaolemisen kilvan, vaan se, mistä unennäkijälle on 
hyötyä. Hänelle on hyötyä vain siitä, minkä hän hyväksyy ja tuntee omakseen, muu 
on hänelle ainakin sillä hetkellä merkityksetöntä tai haitallista. Unennäkijä on siksi 
aina oikeassa. Ryhmän on parempi jäädä epävarmaan totuuteen kuin päätyä 
varmaan epätotuuteen.  
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