
Luo iltarutiini: tee rentouttavia asioita samassa järjestyksessä.
Venyttelyä, kirjan lukua, yöpuku päälle hyvissä ajoin.
Muista hyvä unihygienia: pimeä huone, hieman alhaisempi lämpötila,
nukkumaanmeno samaan aikaan joka ilta, vähemmän sinistä valoa.
Opeta aivosi ajattelemaan, että sänky on vain nukkumista varten.
Muista rauhoittavat ruoat: syö proteiinipitoinen välipala juuri ennen
nukkumaanmenoa, herääminen klo 3-4 välillä voi olla merkki laskevasta
verensokerista. Toisaalta, jos maha on liian täynnä nukkumaan
mennessä, voi se tuntua närästyksenä, joten syö iso ateria vähintään 3
tuntia ennen nukkumaanmenoa.
Luo unettava ympäristö: aloe vera makuuhuoneessa voi parantaa
ilman laatua. Laadukas patja, pehmeä peitto ja hyvä tyyny vähentävät
häiriötekijöitä (liian kuuma, selkää särkee..) ja auttavat sinua
rentoutumaan. Jos puoliso kuorsaa, voitko väliaikaisesti nukkua eri
huoneessa (ei tarvitse olla pysyvä ratkaisu eikä poistaa läheisyyttä).
Viilaa unirytmiä: mieti taaksepäin elämässä, milloin olit virkeimmilläsi,
milloin silloin menit nukkumaan ja heräsit? Voitko ohjata unirytmiä
siihen suuntaan?
Jos vaivana kuumat aallot ja yöhikoilut: keskity ensin hoitamaan niitä.
Selvitä laukaisevat tekijät, paranna ruokavaliota, hienosäädä
liikuntatapoja jne.
Ota oppia feng shuista: peilit makuuhuoneessa voivat lisätä energian
virtausta ja häiritä unta
Maadoitu: kävele paljain jaloin ulkona. Yhdistyminen luontoon
rauhoittaa.
Juo yrttiteetä: Lämmin kuppi kamomillateetä tai muuta rauhoittavaa
teehauduketta saa sinut rentoutuneeksi ja unihiekan silmiin.
Auringonvalo päivän aikana lisää melatoniinin tuotantoa illalla. Jos
mahdollista, vietä puoli tuntia päivittäin ulkona, auringossa!

Hyvän unen muistilista

Kukoistavat vaihdevuodet - lempeästi läpi muutoksen

Valmistautuminen hyviin uniin



Kokeile lisäravinteista magnesiumia, melatoniinia, valeriaana tai 5-
htp:tä
Vältä kahvia ja alkoholia. Lasi tai kaksi alkoholia nukuttaa, mutta
unen laatu heikkenee ja voi herättää pikkutunneilla janoon ja
levottomuteen. Naisilla kofeiini poistuu elimistöstä hitaammin kuin
miehillä. Kahvi voi heilauttaa kortisolia ja verensokeria ja karkottaa
unen. Huomaatko eroa unissa, jos juot kahvia vain aamupäivällä?-
Mitkä tunteet pyrkivät pintaan: pyöriikö mielessä käsittemättä
jääneitä tapahtumia ja tunteita (surua, vihaa, huolta ja ahdistusta), joka
johtuvat vaihdevuosien tuomista elämänmuutoksista?Valvominen voi
olla merkki sisäisestä viisaudesta; mitä se koettaa sanoa?
Muista hiljaisuuden voima: luonto, meditointi, rauhallinen musiikki
vähentävät stressiä ja rentouttavat.
Kehu itseäsi: Kiitä ja kehaise itseäsi ennen nukkumaanmenoa. Kiitä
itseäsi siitä, että olet paras mahdollinen sinä! Sano “Olen ihana!”. Anna
itsellesi tunnustusta asioista, joita olet saanut päivän aikana aikaan,
olivat ne sitten miten pieniä tahansa. Ole ylpeä itsestäsi!
Kokeile rauhoittavia tuoksuja: Laventelintuoksuinen rasva vartalolle,
eteeristä öljyä tyynyn alle tai tuoksukynttilän polttaminen voi kutsua
nukkumatin kylään nopeasti.
Hengitä: Syvät, rauhalliset hengitykset auttavat rauhoittumaan.
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Liikunta edesauttaa hyviä unia, mutta kroppa ei ehdi rauhoittua, jos
jumppa on liian raju liian myöhään. Siis vauhdikkaampaa liikuntaa
päivällä, rauhallista illalla!
Venyttele: Venyttely rauhoittaa hermostoa ja saa olon raukean
rentoutuneeksi. Muista, että venyttely ei ole kilpailu, vaan tee
venytyksiä rauhalliseen tahtiin.
Käy suihkussa: Lämmin suihku noin tunti ennen
nukkumaanmenoaikaa rentouttaa. Pistä jälkeenpäin päälle jotakin
lämmintä ja mukavaa.
Ota avuksi hieronta: hiero hartioita, jalkoja, niskaa ja kallonpohjaa
pehmeästi ennen nukkumaanmenoa. Hieronta rauhoittaa hermostoa.
Idea! Käytä hieronnassa apuna magnesiumsuihketta! Se rentouttaa niveliä
ja lihaksia.

Paremmin nukuttu yö


