
Moikkamoi, ollaan kurssin puolivälissä, toinen viikko starttaa nyt!

Tällä viikolla, jos haluat ja löytyy kotoa, voit ottaa treeneihin mukaan pienet käsipainot,
sellaiset, joilla pystyt tekemään pitkiä liikesarjoja. 

Sinänsä isoja painoja ei tarvitse karttaa, eikä meidän naisten tarvitse ajatella, että en
halua käyttää isoja painoja, kun tulee isot lihakset. 

Isoja lihaksia ei kovin helposti tule, nimittäin saa tehdä pitkäjänteistä, määrätietoista
työtä, että naisena saa kasvatettua lihasmassaa. Ennemmin painoharjoittelu tekee
meille vaan hyvää, pitää lihakset ja luut kunnossa.

Mutta aluksi on parempi käyttää vähän kevyempiä painoja, jotta saadaan kohotettua
lihaskuntoa rauhassa ja sitten vähitellen voi kasvattaa painoja.

Jos ei ole painoja tai et halua niitä käyttää, ei tarvitse, koska myös
kehonpainoharjoittelu on painoharjoittelua ja treenit ovat silti tehokkaita.

Treeni 

Päivän treeni on parinkymmenen minuutin mittainen lihaskuntotreeni, jossa pistetään
reidet, pakarat ja myös selkä hommiin.

Ravinto 

Eilen puhuttiin dieettikierteestä, ruokasuhteesta ja sallivasta syömisestä 

Jatketaan tänään samoilla linjoilla, mietitään miten ruokasuhdetta voisi muuttaa ja
opetella kehon kuuntelua. Jos mietit pieniä lapsia, he osaavat luonnostaan määrittää
sen milloin on nälkä, milloin on kylläinen ja aika lopettaa syöminen. 

He eivät mieti, että voinko nyt syödä tätä suupalasta vai meneekö se suoraan
vyötärölle, tai että nyt olen surullinen tai on tylsää, napostelen jotain hyvää.

Ne ovat kaikki opittuja tapoja.

Jos me opetellaan uudestaan kuuntelemaan kehoa eli syömään silloin kun on oikeasti
nälkä, lopettamaan silloin kun ollaan oikeasti kylläisiä, se ratkaisee meiltä aika monta
pulmaa: 

- vatsa ja suolisto voi paremmin, kun syödään säännöllisin väliajoin eikä koko ajan
napsita jotain hyvää 

- voi ratkaista paino-ongelmia, helpottaa painonhallintaa 

- auttaa siihen, että ruoka ei ole palkinto, vaan jotain mistä nautitaan, joka tekee
meille hyvää, josta hyvä olo, mutta johon voidaan suhtautua melko neutraalisti, niin
että se ei ole palkinto, korvike, se ei ole hyvä tai huono 

Kehon kuuntelun opettelu, dieettikierteen katkaisu tai sallivan syömisen opettelu
eivät tapahdu yhdessä päivässä, eikä luultavasti tämän kurssin aikana, mutta jos
halutaan muutosta, jostain pitää aloittaa. 
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Tee näin 

Miten pääset vauhtiin? On kolme keinoa, joiden avulla pääset hyvään vauhtiin:

1. Kunnioita nälkää 

- kun syöt, kuulostele ja tarkkaile, milloin olet kylläinen, tunnet että vatsa alkaa olla

täynnä, lopeta silloin - usein syödään silmillä, jos on hyvää ruokaa, syödään liikaa tai

jos on herkkua ja naposteltavaa tarjolla, syödään vaikka ei olisi nälkä eikä lopeteta

ajoissa 

- syö, jos on nälkä (älä mieti, että nyt olen dieetillä, en voi syödä), jos maha kurnii, syö

kunnon ruokaa ja jos et ole ihan varma (ei aina ole selvää, joskus on vain mielitekoja),

kysy itseltäsi: olenko nälkäinen (laita käsi vatsan päälle) 

Helpommin sanottu kuin tehty, mutta kaikki alkaa siitä, että kiinnittää huomiota ja

tekee päätöksen: nyt syön tai nyt en syö.

2. Tee rauha ruoan kanssa 

- anna itsellesi lupa syödä: jos mietit, että et saisi syödä tiettyä ruokaa, varmasti tekee

entistä enemmän sitä mieli ja jos syöt kiellettyä ruokaa, seuraa huono mieli, itsensä

ruoskimista, tunne, että olet epäonnistunut 

- jos on lupa syödä mitä vaan, et voi epäonnistua 

- ei tarkoita sitä, että kaikkea tarvitsisi syödä koko ajan tai kannattaisi syödä jatkuvasti,

mutta anna itsellesi siihen lupa, silloin et voi epäonnistua etkä repsahtaa 

3. Kuulostele mitä oikeasti haluat 

- kun vastaan tulee mieliteko tai takaraivosta nousee ajatus, että ei saisi syödä,

kuulostele: millaista ruokaa oikeasti haluan nyt syödä ja onko kyse ruoasta lainkaan vai

kaipaatko jotain muuta, mikä muu tyydyttäisi 

- oletko yksinäinen, tylsistynyt, ahdistaako joku, mitä oikeasti kaipaat just nyt 

- jos tuntuu, että kroppa huutaa “nyt suklaata”, se on tosi harvoin totta, vaan kyse lähes

aina jostain muusta - voit syödä, mutta pysähdy hetkeksi ja kysy itseltäsi, mitä nyt

oikeasti haluan? 

Ota näitä harjoiteltavaksi. 

Nyt treenaamaan! 

 


