
Hei, 

ollaan jumpattu niin ahkerasti, että tänään aika antaa keholle lepohetki. Luvassa on
rentoa venyttelyä ja kehonhuoltoa.

Jos tuntuu, että kaikkea ei pysty tai ehdi tehdä tällä kurssilla, etene pienissä paloissa. 

Jos kurssin aikana tulee päivä, jolloin ei jää mahdollisuutta edes kymmenen minuutin
treenille, ei kannata heittää pyyhettä kehään. Tärkeintä on, että palaat takaisin heti
kun se on mahdollista. 

Muista myös, että meidän tiimi on täällä tukenasi ja apunasi kurssin ajan. Jos tarvitset
neuvoja, kysy pois tai pistä viestiä ja jaa tuntojasi kurssin kuluessa muuten vaan. 

Löydät keskustelualueen jokaisen treenisivun alalaidasta. Jutellaan siellä lisää! 

Treeni 

Niin tärkeää kuin liikunta onkin, ovat lepo, venyttely ja kehonhuolto vähintään yhtä
tärkeitä. Olet ehkä kuullut sanottavan, että lihakset kasvavat levossa ja tätä sanontaa
voisi laajentaa koskemaan kaikkea hyvinvointia. 

Se, että välillä malttaa levähtää, pitää huolta lihaksista, hengittää syvään, antaa kiireen
ja stressin hälventyä, on elinehto sille, että pysymme hyvässä kunnossa, terveinä,

energisinä.

Niinpä tänään meillä on ohjelmassa lepoa ja venyttelyä. Tehdään dynaamisia
venytyksiä, jotka on kivoja siitä, että ne saa veren kiertämään lihaksissa, voi helpottaa
lihasjumeja, voi lisätä liikeratoja (esim. jos koitat saada sormia varpaisiin etkä onnistu,

dynaamisen venyttelysarjan jälkeen voi olla, että pääset ainakin pidemmälle).  

Ja mitä vähemmän jumeja kehossa on ja mitä paremmat liikeradat, sitä pienempi
riski on loukkaantua treenien yhteydessä. Ja se voi myös helpottaa treenaamista, kun
ei kiristä eikä kolota. Esimerkiksi pääset paremmin kyykkyyn tuntematta jännitystä
takareisissä.  

Ravinto 

Ruoan suhteen on puhuttu siitä, mitä kuuluu terveelliseen ruokavalioon ja miksi sen
noudattaminen on tärkeää. Loppukurssi, tänään ja tästä eteenpäin, keskitytään siihen,

miten se käytännössä onnistuu. 

Numero yksi vinkki siihen, miten parhaiten onnistuu:  

koita olla stressaamatta, ei tarvitse olla täydellinen!

Tärkeintä ei ole, että kaikki menee jatkuvasti Hyvinvoinnin ABC -kirjan mukaisesti,
vaan tärkeintä on säännöllisyys.

Ja se, että tekee edes jotain.

Muutos tulee aina säännöllisyydestä, ei siitä, että maanantaiaamuna päättää, että nyt
pelkkää salaattia, mikä on päätös, joka ei kuitenkaan pidä (eikä tarvitsekaan).
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Sen sijaan kun tekee kestäviä muutoksia (muista eilinen: oletko valmis), vähän

kerrallaan, niin että ne mahtuvat mukaan arkeen.

Se että pyrkii tekemään joka päivä hyviä tekoja - siitä syntyvät oikeat muutokset.

Kun on kiire, vaikka tulisi loma, flunssa tai motivaationpuutos - joku joka sotkee

normaalia päiväjärjestystä.

Ei silloin tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, vaan siihen, että tekee parhaansa siinä

tilanteessa mikä on.

Säännöllisyys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin pyörät pysyvät pyörimässä.

Koska aloittaminen on aina se vaikein paikka (jos on ollut taukoa liikunnasta tai on

jäänyt ikään kuin koukkuun sokerin syömiseen, miten vaikeita on ne ensimmäiset

päivät, kun koittaa taas käynnistellä terveellisiä elintapoja). 

Siksi olisi huippuhyvä, jos hyvinvointi ei jäisi kokonaan paussille haasteen hetkinä, vaan

pyörät saisi pidettyä pyörimässä. 

Säännöllisyys on se joka tuo tulokset.

Ei täydellisyys, ei äärimmäisyydet, ei pikakuurit.

Vaan säännöllisyys.

Tee näin 

Tänään toivoisin, että otat pienen katsauksen omiin syömisiin. Tarkastelet tätä päivää

tai normaalia päivää ateria kerrallaan: aamupala, lounas, päivällinen, välipalat, iltapala

ja mietit, että mikä menee hyvin, missä olisi parantamisen varaa ja mitä pieniä

parannuksia voisit tehdä.

Aamupala: mistä koostuu, mitä syöt, pitääkö nälkää, pysyykö energia 

Lounas: tuleeko väsymys, pysyykö nälkä 

Päivällinen: millainen olo loppuillan, tuleeko uni, turvottaako vatsaa

Välipalat: onko niitä tarpeeksi, liikaa, pärjäätkö niiden avulla hyvin seuraavaan

ateriaan 

Mistä voit aloittaa vertailun, on katsoa päivän 2 kaavioita ja listoja hyvästä

annoskoosta, kuuluuko hyviä proteiinin, rasvan ja hiilihydraatin lähteitä aterioihisi ja

tärkeää on myös miettiä omaa oloa, onko sellainen kuin haluat koska esim. jos olet

jatkuvasti väsynyt, voi olla merkki että jotakin ruokavaliossa voisi parantaa.

Saat vielä kurssin aikana paljon käytännön työkaluja, mutta aloita ajatustyö jo nyt.

Nyt venyttelemään!

Rentouttavaa venyttelyhetkeä, Nähdään taas huomenna! 


