
Hiphei, lepopäivän jälkeen kiva jatkaa treenien parissa, vai mitä! 

Treeni 

Tänään on vuorossa parinkymmenen minuutin mittainen koko vartalon
lihaskuntotreeni, jossa nostetaan vähän myös sykettä. 

Sykkeen nousu onkin asia, josta kuulen usein kommenttia, että apua syke nousee. 

Moni ikään kuin pelästyy, että mitä sydämelle tapahtuu ja voi olla, että tekee mieli
lopettaa treeni. Moni voi ajatella, ettei pysty.

Jos olet terve ja sydän kunnossa, sykkeen nousemista ja hikoilua ei tarvitse pelästyä. Se
voi olla askel epämukavuusalueelle, mutta anna mennä vaan! 

Treeni on melko lyhyt ja välillä on liikkeitä, joissa syke saa laskea, jaksat kyllä! 

Mitä voit tehdä siinä hetkessä, kun tunnet, että sydän alkaa hakata kovemmin, on
hengittää syvään ja rauhassa, niin syvään ja niin rauhassa kuin pystyt. Elimistö tarvitsee
happea, hapen avulla jaksat tehdä liikkeitä.

Ja tottakai, jos tuntuu, että kertakaikkiaan ei jaksa, aina saa pitää hengähdystauon. 

Pistä video paussille ja vedä muutaman kerran syvään happea, sitten jaksaa taas.

Vinkki siihen, miten saat hapen kulkemaan paremmin:

usein levätään kädet reisien päällä, selkä köyryssä. Pysy pää pystyssä, saat paljon
paremmin happea! 

Ravinto 

Ravintopuolella olen listannut tähän videon alle pieniä, helppoja muutoksia ja
parannuksia, joita voi tehdä terveellisen ruokavalion eteen.  

Löydät kolme idealaatikkoa: 

1.Helpot muutokset 

Sieltä löytyy vinkkejä pieniin parannuksiin, joita voit tehdä parantaaksesi
ruokavaliotasi. Eli pieniä, helppoja, nopeita lisäyksiä ja muutoksia. Tarkoitus ei ole, että
koko lista pitäisi saada kerralla kuntoon, vaan voit saada idean, josta aloittaa valitse
yksi ja pistä käytäntöön.

2.Pikalounaat, lounaita lennosta 

Jos sinulla on joskus tai usein, tilanne, että tarvitsee syödä jotakin, mielellään
terveellistä, kun olet jossain menossa eikä ole mahdollisuutta lämmittää tai valmistaa
ruokaa, eikä ole tullut otettua omia eväitä mukaan, listassa on erilaisia ideoita, että
mistä kaupan valmiista antimista saisi hyvää, terveellistä ja täyttävää ruokaa.
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3.Lista hyvistä välipaloista 

Hyviä, ravitsevia, terveellisiä, maistuvia välipaloja, joita voit ottaa mukaan, kun olet

menossa, töihin tai vaikka matkalle.

Katso ideat videon alta ja mieti, että mikä näistä olisi yksi, jonka voisit ottaa käyttöön

eli mikä tahansa kolmesta laatikosta, mikä ajankohtainen asia, valitse yksi ja ota työn

alle.

Ajatus 

Ennen kuin aloitat treenin, haluaisin, että menet peilin eteen ja katsot itseäsi silmiin ja

mietit vähintään kolme asiaa, joista tykkäät itsessäsi. Ne voivat olla fyysisiä asioita tai

luonteenpiirteitä. 

Voit keksiä vaikka kymmenen tai kaksikymmentä, mutta vähintään kolme asiaa mistä

pidät itsessäsi.

Tsemppiä treeniin! 


