
Jihuu, ollaan jo päivässä numero kymppi! 

Ja tänäänhän on taas lepopäivä eli ohjelmassa rauhallista venyttelyä. 

Treeni 

Toivon, että innostut näistä lepopäivistä ja venyttely- ja rentoutumishetkistä edes 
pikkuisen niin että näitä liikkeitä jää käyttöön kurssin jälkeenkin.

Pienet venyttelyhetket on ihan parhaita palautumisessa, rentoutumisessa, stressin
lievityksessä. Silloin syke laskee, on aikaa hengittää syvään.

Ravinto 

Ruokavalion suhteen haluaisin tänään puhua kanssasi mieliteoista. 
 

Mikä avuksi, kun makeanhammasta kolottaa jatkuvasti? Tai kaupan karkkihyllyllä
suklaalevy huutaa nimeäsi? Tai koko tekee mieli napostella? 

Mitä enemmän mielitekoja yrittää hillitä tai lakaista maton alle, sitä pahemmaksi ne
käy. Ärsyttävää, vai mitä! 
 

Me on parina aikaisempana päivänä vähän jo sivuttu aihetta, kun puhuttiin kehon
kuuntelusta, sallivasta syömisestä ja ruokasuhteesta.  

Muistatko parin päivän takaisen harjoituksen, jossa tehtiin rauha ruoan kanssa ja
annoit itsellesi luvan syödä. 

Helpottaa, kun ei voi repsahtaa, vaan on lupa syödä eikä mieliteon kohde ole “kielletty
hedelmä”. Se ei silti välttämättä poista mielitekoja. Voi olla, että haluaisi syödä
terveellisesti tai syötkin jo terveellisesti ja silti tekee mieli jotain hyvää.

Niissä tilanteissa, kun huomaat sanovasi, että nyt tekisi kovasti mieli syödä jotain
herkkua, on muutaman kohdan tarkistuslista, mitä voit niissä tilanteissa kysyä itseltäsi
tai tehdä. 

Kun tulee mieliteko, tarkista nämä:

1. Oletko syönyt? Oletko syönyt tarpeeksi ja terveellistä ruokaa? 
 

Tämä on tärkein yksittäinen seikka, jonka voit tehdä napostelun tai herkkuhampaan 
hillitsemiseksi. Niin yksinkertaiselta ja ehkä tylsältäkin kuin se kuulostaakin, kun syöt
ravinteikasta ruokaa, säännöllisesti ja tarpeeksi, pienenee niin tarve napostella kuin
makeanhimokin huomattavasti. 
 

Jos syöt ravinneköyhää ruokaa (esim. makaronia, vaaleaa leipää, pikaruokaa,
leivonnaisia), se ei riitä ravitsemaan kehoa. Lisäksi on suuri todennäköisyys sille, että
syöt liikaa ja vielä lisäksi tekee mieli napostella.  

Tai jos syöt liian pieniä annoksia liian harvoin, on vaarana, että verensokerisi laskee,
joka johtaa takuuvarmasti naposteluun. Tai jos napostelet jatkuvasti pieniä annoksia,
on silloin vaikea hallita annoskokoja. 
 

PV 10 



Syö siis runsaasti tuoreita kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä hyviä proteiininlähteitä
(kalaa, kanaa, nautaa, possua jne.) tasaisin väliajoin, silloin tarve napostella vähenee
huomattavasti ja kun vatsa on täynnä hyvää ruokaa, ei tee edes mieli välipalaa! 

Eli tarkista, oletko varmasti syönyt tarpeeksi vai onko mieliteko nälkää? 

2. Mikä mielialasi on? 

Usein ruoka on paljon enemmän kuin vain ruokaa. Se lohduttaa, on palkintona, tuo
iloa, auttaa juhlistamaan, helpottamaan stressiä tai piristämään tylsää hetkeä. 

 

Joten, mieliteon hetkellä pysähdy hetkeksi miettimään, syötkö, koska olet väsynyt,
tylsistynyt, stressaantunut, ärsyyntynyt, jännittynyt, kaipaat lohdutusta tai palkintoa? 

Nappaatko keksin, koska olet iloinen vai jotta tulisit iloiseksi? 

 

Mikä muu tekisi sinut iloiseksi tai täyttäisi tylsän hetken? Mitä muuta voisit keksiä
kyseiseen hetkeen, joka korvaisi napostelun? 

3. Mikä tilanne on? 

Onko totuttu tapa, että aina perjantai-iltana tähän aikaan syön tietyllä tavalla?

Syötkö, koska muutkin syövät? 

Onko kyseessä vain totuttu tapa? 

 

Kun opit tunnistamaan tavat tai hetket, jolloin mielitekoja aina tulee, osaat varautua ja
vältyt harhaostoksilta sekä turhalta napostelulta. Jos tiedät, että väsyneenä kaupassa
aina korista löytyy fazerin sininen, mieti onko kaupassakäyntiaikaa mahdollista
muuttaa tai jos perjantai-illan hetket on niitä, jolloin aina palkitset itsesi ruualla, voitko
varata lisäksi vaikka pienen salaatin kylkeen.

4. Kokeile vaihtoehtoja 

En edes yritä väittää, että suklaapatukan voisi korvata parsakaalilla. Väitän kuitenkin,

että kun tekee mieli napostella tai tekee mieli jotain hyvää, on mahdollista tehdä
fiksuja valintoja. esim. jos aina syöt maitosuklaata, koita vaihtaa vähitellen vähän
tummempaan suklaaseen.

Kokeile alkuun vaikka pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä (joihin ei ole lisätty sokeria).  

Reseptivihkon jälkiruokaosiossa on kivoja vaihtoehtoja, jotka siitä hyviä, että ei sokeria
eikä vehnää, jotka voivat aiheuttaa epämukavaa oloa. 

Koska ei se, että syö terveellisesti, poista sitä etteikö voi herkutella tai ettei
terveellinenkin ruoka voi olla hyvää tai makeaa. 
 



5. Syö hyvällä omallatunnolla 

Kun olet miettinyt kaikki edelliset kohdat läpi ja silti edelleen mieliteko on ja pysyy,
voit tehdä päätöksen: 
Syöt sitä mitä tekee mieli, hyvällä omallatunnolla.
Anna itsellesi siihen lupa. 

Älä harmittele jälkikäteen tai kompensoi silä, että olet seuraavan päivän syömättä
vaan syö mitä tekee mieli ja sitten jatkat elämää eteenpäin.

Tärkeintä on, ettei mieliteot veisi mennessään, vaan ne on hallinnassa - joko syöt tai et
syö, mutta se on sinun päätös.

Mistä muutos alkaa: pysähdy hetkeksi miettimään miten toimit ja miten voisit toimia
toisin ja vähitellen tapahtuu muutosta. 

Mukavia venyttelyhetkiä, nähdään taas huomenna! 

 


