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Sisältö: Pelilauta, 400 kysymyskorttia, mustetahravihko, 6 eriväristä pelinappulaa, 36 aivolohkoa (6 eri väriä), 
2 arpakuutiota. Lisäksi tarvitset hieman paperia ja muutaman kynän riippuen pelaajien määrästä.

Pelivalmistelut
Jaa eri elämänvaiheiden kortit omiin pinoihinsa ja aseta pinot kysymys-
puoli alaspäin pelilaudalle omille paikoilleen. Aseta Mustetahra- ja Tera-
piakortit sekä aivolohkot omiin pinoihinsa pelilaudan viereen.

Valitse itsellesi yksi 
pelinappula ja aseta 
se johonkin Terapia-
ruutuun, josta tulee 
sinun oma Terapia-
ruutusi. 

Huomaa! Sinun tulee 
koko pelin ajan pitää 
mielessäsi, mikä on 
oma Terapia-ruutusi!

Pelin tavoite
Pelin tavoitteena on kerätä yksi aivolohko jokai-
sesta kuudesta elämänvaiheesta ja ehtiä ensim-
mäisenä maaliin.

Pelin kulku
Jokainen pelaaja heittää aluksi yhtä arpakuutiota 
ja korkeimman silmäluvun saanut aloittaa. Pelivuoro vaihtuu aina myö-
täpäivään. Heitä vuorollasi aina molempia arpakuutioita. Liiku niiden 
osoittaman, yhteenlasketun silmäluvun mukaisesti myötäpäivään pe-
lilaudalla.
Ruutuun saapuessasi noudata siitä annettuja ohjeita (ks. Pelilaudan ruu-
dut). Useampi kuin yksi pelinappula voi olla samassa ruudussa saman-
aikaisesti. 
Pelinappulaa liikutettaessa Terapia-ruudut lasketaan normaaleiksi ruu-
duiksi. Saapuessasi Terapia-ruutuun toimit aina sen mukaisesti, kenen 
ruutu on kyseessä; vastapelaajasi ruudussa toimit eri tavoin kuin omas-
sa tai miehittämättömässä Terapia-ruudussa.

Pelilaudan ruudut

vastaPelaajan teraPia-ruutu
Kun saavut jonkun vastapelaajasi Terapia-ruutuun, sinusta tulee poti-
las ja hänestä sinun terapeuttisi. Tässä kohtaa tarvitsette kumpikin pa-
lan paperia ja kynän. Vastapelaajasi ottaa päällimmäisen Terapiakortin 
ja lukee sen sinulle ääneen. Kirjoita vastauksesi paperille niin, että muut 
eivät näe vastaustasi. Samaan aikaan vastapelaajasi 
kirjoittaa omalle paperilleen mitä hän arvelee 
sinun vastaavan sinulle esi-
tettyyn kysymykseen.
 
Huomaa: 
1) Arviointikysymyksissä as-
teikko on 1-10, jossa 
1 = hyvin vähän ja 
10 = hyvin paljon. 
Yhden numeron heitto kum-
paan tahansa suuntaan laske-
taan oikeaksi vastaukseksi. 
2) ”Kuka pelaajista…?” -kysymyksissä myös potilas ja terapeutti ovat 
mahdollisia vastauksia.

Jos vastauksenne täsmäävät: Terapeutti on parantanut sinut ja hän 
saa ottaa itselleen haluamansa värin aivolohkon. Heitä arpakuutioita ja 
jatka matkaasi.
Jos vastauksenne eivät täsmää: Pysy vastaanotolla ja odota 
seuraavaa vuoroasi, jolloin vastaat uuteen Terapiakysymykseen.  
Saat jatkaa matkaa vasta kun sinut on parannettu.

oma teraPia-ruutusi, miehittämätön teraPia-
ruutu sekä ryhmäteraPia
Kun saavut johonkin näistä ruuduista, vasemmalla puolellasi istuva pe-
laaja ottaa päällimmäisen terapiakortin ja lukee sen sinulle ääneen. Ota 
itsellesi pala paperia ja kynä ja kirjoita vastauksesi paperille niin, että 
muut eivät näe sitä. Kun olet kirjoittanut vastauksesi, muut pelaajat 
keskustelevat ääneen ja päätyvät yhteiseen päätökseen siitä, mitä he 
arvelevat sinun vastaavan esitettyyn kysymykseen.

Jos vastauksenne täsmäävät: Sinut on parannettu! Sinä valitset, kuka 
terapeuteista saa ottaa itselleen haluamansa värin aivolohkon. Heitä ar-
pakuutioita ja jatka matkaasi.
Jos vastauksenne eivät täsmää: Pysy vastaanotolla ja odota seuraa-
vaa vuoroasi, jolloin vastaat uuteen Terapiakysymykseen. Saat jatkaa 
matkaa vasta kun sinut on parannettu.
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oivallus
Kun päädyt Oivallus-ruutuun, vasemmalla puolellasi istuva pelaaja ottaa 
päällimmäisen kortin kyseessä olevan elämänvaiheen samanvärisestä kort-
tipinosta ja lukee sen ääneen. 
Sinä vastaat kortissa esitettyyn 
kysymykseen. 
Jos vastaat oikein: Saat ottaa it-
sellesi kyseisen elämänvaiheen vä-
risen aivolohkon ja vuorosi päät-
tyy.
Jos vastaat väärin: Vuorosi päät-
tyy. 
Seuraavalla vuorollasi heitä arpa-
kuutioita ja jatka matkaasi eteen-
päin.

lamPPukortti
Jos kortti, josta kysymyksesi lue-
taan on merkitty          -symbolilla, 
toimit kuten tavallisesti vastatessa-
si kysymykseen, MUTTA:
Jos vastaat oikein Lamppukortin 
kysymykseen: Saat kyseisen elä-
mänvaiheen aivolohkon sekä toi-
sen vapaavalintaisen aivolohkon.
Jos vastaat väärin Lamppukor-
tin kysymykseen: Vuoro siirtyy ta-
vallisesti seuraavalle pelaajalle.

mahdollinen oivallus
Kun päädyt Mahdollinen oivallus 
-ruutuun, voit joko vastata kysees-
sä olevan elämänalueen kysymyk-
seen tai jättää vuorosi väliin ja 
odottaa ruudussa seuraavaa heit-
tovuoroasi.
Jos päätät vastata ja vastauksesi 
on oikein: Saat ottaa itsellesi kyseisen elämänvaiheen värisen aivolohkon.
Jos vastaat väärin: Joudut välittömästi Psykoosi-ruutuun pelilaudan kes-
kelle ja menetät vapaavalintaisen aivolohkon jo keräämistäsi lohkoista. 
Noudata seuraavalla vuorollasi Psykoosista annettuja ohjeita (ks. Psykoosi).

Huomaa! Jos päädyt Oivallus- tai Mahdollinen oivallus –ruutuun ja sinulla 
on jo kyseessä olevan elämänvaiheen aivolohko, sinun pitää silti vastata ky-
seisestä elämänvaiheesta esitettävään kysymykseen. Jos vastauksesi on oi-
kein, heitä arpakuutioita ja jatka matkaasi. Jos taas vastaat väärin, pelivuoro 
siirtyy normaalisti seuraavalle pelaajalle. 

Psykoosi
Jos joudut Psykoosi-ruutuun pelilaudan keskelle, heitä seuraavalla vuorol-
lasi yhtä arpakuutiota ja poistu ruudusta sitä nuolta pitkin, jonka numero 
vastaa arpakuution silmälukua. Siirry välittömästi nuolen osoittamalle te-
rapeutin vastaanotolle, jossa saat terapiaa seuraavalla vuorollasi.

mustetahra
Kun päädyt Mustetahra-ruutuun, vasemmalla puolellasi istuva pelaaja ot-
taa päällimmäisen Mustetahrakortin. Riippuen siitä, lukeeko Mustetahra-
ruudussa A vai B, pelaaja kysyy sinulta joko A- tai B-kysymyksen ja näyttää 
sinulle mustetahravihosta kysymystä vastaavan mustetahran joko A-tai B-
puoli ylöspäin. Sinä valitset yhden hänen antamistaan vastausvaihto-eh-
doista. 

Jos vastaat oikein: Saat ottaa itsellesi haluamasi värin aivolohkon ja vuo-
rosi päättyy.
Jos vastaat väärin: Joudut välittömästi Psykoosi-ruutuun ja menetät va-
paavalintaisen aivolohkon jo keräämistäsi lohkoista. Noudata seuraavalla 
vuorollasi Psykoosista annettuja ohjeita (ks. Psykoosi).

syntymätrauma, Painajainen, hullaantuminen, 
Paranoia, toinen laPsuus ja kohtalo -ruudut
Kun saavut johonkin näistä ruuduista, koet mullistuksen elämässäsi ja tar-
vitset apua itsesi kokoamisessa. Siirry siis heti lähimmälle terapeutin vas-
taanotolle, jossa saat terapiaa seuraavalla vuorollasi.

Pelin voittaja
Onnistuttuasi keräämään kaikki 6 eriväristä aivolohkoa sinun pitää kiiruh-
taa maaliruutuun voittaaksesi. Maaliruutuun ei tarvitse päästä tasaluvulla, 
mutta muista, että pelilaudalla liikutaan aina myötäpäivään. 

Kun sinulla on kaikki 6 aivolohkoa, et enää tarvitse terapiaa, joten jos saa-
vut terapeutin vastaanotolle tai ryhmäterapiaan, voit heittää arpakuu-
tioita uudelleen ja jatkaa matkaasi. Kun saavut mihin tahansa muuhun 
ruutuun matkallasi maaliin, sinun pitää vastata sinulle esitettävään kysy-
mykseen. Jos vastaat oikein, saat heittää arpakuutioita uudelleen ja jat-
kaa matkaasi. Jos taas vastaat väärin, pysyt ruudussa ja odotat seuraavaa 
vuoroasi.

hulvattoman teraPeuttisia Pelihetkiä!

Lisää viihdyttäviä pelejä osoitteessa


