
Ihanaa, taas on lepopäivän vuoro! 

Lepo 

Tänään on vuorossa kevyttä venyttelyä ja rentoutumista. 

Yksi juttu, joka venytellessä on hyvä aina pitää mielessä, että venyttely ei koskaan ole
kilpailu. Ei ole väliä pääsetkö tänään venytellessäsi 10 senttiä pidemmälle kuin
edellisellä kerralla, vaan venyttelyssä tärkeintä on rentoutuminen, lepo ja
palautuminen, ei koskaan kipu tai hampaat irvessä puristus. Venyttelyn jälkeen sinulla
tulisi aina olla hyvä ja rentoutunut olo. 

Edellisenä lepopäivänä puhuttiin hieman venyttelyn ja kehonhuollon tärkeydestä.  

Venyttely on kuitenkin sellaista hommaa, joka isolla osalla meistä meinaa unohtua tai
jotenkin aina jää, jollei ole esim. tällaista kurssia, jossa se kuuluu ohjelmaan.

Mutta jos halutaan saada kaikki venyttelyn ja kehonhuollon hyödyt käyttöön, niin olisi
hyvä, jos venyttelystä saisi tavan ja rutiinin.  

Miten se voisi onnistua? 

Jos tuntuu vaikealta löytää tunnin, puolen tunnin tai edes vartin rakoja viikosta
venyttelylle, yksi hyvä vinkki, jota itse harrastan paljon, on se, että ripottelee
venyttelyhetkiä pitkin päivää ja yhdistää ne sellaisiin hetkiin, jotka toistuvat
säännöllisesti päivän aikana.  

Esim. ennen kuljin aina bussilla töihin, niin bussipysäkillä odotellessa aina
huomaamattomasti venyttelin lonkankoukistajia ja pyörittelin hartioita. 

Nykyään, teen pääosin kotoa töitä, pidän aina välillä leikkitaukoja kissan kanssa ja
samalla kun heitän palloa, ehdin tehdä parit venytykset.

Muita vastaavia tapoja:

- Aamulla kun pistät kahvin tippumaan tai teeveden kiehumaan, siinä on pari
minuuttia hyvää aikaa venyttelyille: nosta kätesi pään päälle ja kurkota niin ylös kuin
pääset, taivuta sitten kohti lattiaa ja kosketa varpaitasi. Toista muutama kerta. 

- Töissä, aina kun nouset hakemaan lasillisen vettä tai käyt sanomassa jotain
työkaverille, yhdistä siihen muutama venytys: ravistele jalkoja ja käsiä, pyöritä päätä 

- Kokatessa: venytä pohkeitasi pöydän jalkaa vasten. 

- TV:tä katsellessa: venytä etureisiä, lonkankoukistajia ja takareisiä. 

Mieti omaa arkea, keksitkö lisää tällaisia vastaavia tilanteita, joihin saisi upotettua
muutaman venytyksen? 

Ravinto 

Ruokavalion suhteen ollaan tähän mennessä puhuttu siitä, miltä terveellinen
ruokavalio voisi näyttää, mitä pieniä parannuksia siihen voisi tehdä. Nämä ovat kaikki
hyviä ja tärkeitä asioita.

Tänään haluaisin mennä vähän pintaa syvemmälle.
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Nimittäin aina syöminen ei mene suoraviivaisesti (eli tiedetään mikä tekee hyvää ja

tehdään hyviä valintoja), vaan meidän valintoihin vaikuttaa moni tekijä: ympäristö,

mieliala, mitä ajatellaan itsestämme, mitä ajatellaan, että ympäristö ajattelee meistä,

meidän kokemukset (esim. vastoinkäymiset voi saada syömään tietyllä tavalla).  

Yksi melko yleinen haaste terveellisen ruokavalion tiellä on dieettikierre: 

 

Ongelma ei ole siinä, etteikö saisi haluta laihtua - saa, jos siltä tuntuu ja siihen on

tarve. 

Mutta jos joutuu dieettikierteeseen 

- ensinnäkään lopputuloksena harvoin on pysyvä painonpudotus 

- toisekseen, se voi vääristää meidän kehon kuvaa eli sitä, miten näemme itsemme ja

mitä ajattelemme itsestämme 

Mikä ratkaisu?  

Salliva syöminen ja kehon kuuntelun opetteleminen.

Se tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan nälän ja kylläisyyden tunteita, ruoka on neutraalia

(voidaan syödä, jos on nälkä, ei ole pakko syödä, ei ole pakko vältellä syömistä, eikä ole

hyviä ja huonoja ruokia), rauha itseä kohtaan - syödään siksi, että halutaan voida hyvin.

 

Kun opitaan sallivaa syömistä ja kehon kuuntelua, silloin me ollaan pomoja ja ruokailu

on hallinnassa eikä esim. mieliteot, houkutukset tai ympäristö vaikuta niin meidän

syömisiin.

 



 
Ei välttämättä yhtä suoraviivaista, kuin se että katsoo reseptivihkosta uuden reseptin

kokeltavaksi, tai ottaa helppojen muutosten listalta yhden asian käytäntöön.

- Ne ovat helppoja tapoja aloittaa ja päästä vauhtiin 

- Mutta samalla kannattaa harjoitella tietoista, sallivaa syömistä ja kehon kuuntelua,

koska ne ovat niitä, jotka tuovat pysyviä muutoksia, jotka auttaa silloin kun on stressi ja

kiire ja auttaa suhtautumaan itseesi hyväksyvämmin ja lempeämmin.

Jatketaan käytännön harjoituksilla huomenna.

Tehtävä 

Tänään toivon, että miettisit paria juttua

Lepopäivän kunniaksi ota hetki itsesi huolenpidolle ja mieti:  

- mitä tapoja levätä, palautua ja rentoutua, mitkä tiedät, että toimivat sinulla?

(kävelylenkki, päiväunet, leipominen, syvät hengitykset…) 

- miten voisit lisätä niitä arjessa, keksi edes yksi keino 

Mieti omaa ruokasuhdetta:  

- miten suhtaudut syömisiin, tunnistatko itsessä dieettikierteen piirteitä?

- jaatko helposti ruokia hyviin ja huonoihin (en tällaista voisi oikein syödä, ei pitäisi

ottaa), onko jotain mitä ei voi vastustaa?

- vai minkälainen suhde sinulla on syömisiin?

- tunnistatko miten puhut itselle ruokaan tai dieettiin liittyen, moititko, kun ei ole

itsekuria, mietitkö, että pitäisi taas laihduttaa, kun peilikuva ei miellytä vai osaatko

suhtautua ruokaan neutraalisti ja itseesi ja siihen mitä ja miten syöt, sallivasti ja

lempeästi?

 

Ota hetki näiden miettimiselle, koska ensimmäinen askel muutokselle on aina se, että

huomaa ja tunnistaa sen miten toimii.


