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Pulssi nousee, korvissa humisee, kurkkua kuristaa ja pään ympärillä kiristää vanne. 
Ajatus ei luista, silmiä painaa ja hengitys on tiheää.

Stressi ottaa vallan.

Kun kiire, tekemättömät tehtävät tai huolet painavat, tekee mieli lyödä hanskat 
tiskiin ja paeta peiton alle. Se kuitenkin johtaisi entistä isompaan pinoon 
tekemättömiä tehtäviä ja kahta kauheampaan kiireeseen, joten on pakko jatkaa 
eteenpäin vaikka väkisin.

Stressi saa voimaan pahoin niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tutkimusten mukaan 
se jopa kutistaa aivoja, joten ei ihme, jos tuntuu, ettei ajatus luista.

Jos tällaiset oireet kuulostavat tutuilta, sulje nyt silmäsi, vedä syvään happea ja 
puhalla rauhallisesti ulos. Tee se nyt! Sulje sitten vielä uudelleen silmäsi ja hengitä 
vielä toisen kerran sisään ja ulos syyyyväääään.

Eikö tunnukin heti aavistuksen paremmalta? Hyvä!

Tässä oppaassa saat pieniä apuja ja lepohetkiä, jotka helpottavat oloa silloin, kun 
tuntuu, että stressin hyökyaalto vyöryy yli.

Kun tuntuu, että nyt mennään liian kovaa haipakkaa, voit tarttua tähän 
oppaaseen ja tehdä yhden rauhoittavista harjoituksista.

Harjoitukset voi tehdä kotona, töissä tai vaikka 
naistenhuoneessa, jos muuta rauhallista paikkaa ei ole 
lähistöllä. Yksi harjoitus vie vain muutaman minuutin; 
sen verran on aina aikaa hengähtää.

Ota opas vaikka iltalukemiseksi ja lue läpi kaikki 
harjoitukset. Näin stressin hetkellä ei tarvitse 
alkaa tavata ohjeita, vaan voit vain valita 
harjoituksista siihen hetkeen sopivimman 
ja toteuttaa sen.

Pidä huolta itsestäsi! Ethän ole 
liian kiireinen huolehtimaan 
hyvinvoinnistasi?

10+1 nopeaa tapaa sanoa hyvästit stressin hyökyaallolle

Kiireisen ihmisen
Rentoutumisopas



3

ESITTELYSSÄ RENTOUTTAJASI

Olen Elisa Mattila, hyvinvointivalmentaja ja tämän oppaan kirjoittaja.

Olen itse nähnyt ja kokenut stressin hyökyaallon ja 
tunteen, että on niin kiire, ettei oikein ehdi edes hengittää.

Aikanaan kiireiset päivät veivät viimeisetkin mehut ja 
illat ja viikonloput kuluivat työpäivistä palautuen, lähinnä 
sohvalla maaten.

Ensin otin avuksi syvät hengitykset (opit tekniikan 
myöhemmin tässä oppaassa), myöhemmin joukon muita 
apukeinoja, jotka auttoivat jaksamaan.

Omista stressinhallintakeinoistani ammentaen, olen 
koonnut tähän oppaaseen harjoituksia, jotka tuovat 
sinullekin rennomman ja rauhallisemman mielen. Hyviä 
rentoutushetkiä!



4

STRESSISTÄ RENTOUTUKSEEN

Jos stressi on tuttu vieras luonasi, tiedätkin jo, että sillä on näppinsä pelissä lähes 
jokaisella elämäsi osa-alueella–ja harvoin hyvässä mielessä. Stressi vaikuttaa mm. 
terveyteen, hyvinvointiin, kehonkoostumukseen, mielialaan, keskittymiskykyyn ja 
sosiaalisiin suhteisiin.

Stressillä on myös taipumus kutistaa ympäristöä. Kun pinna on kireällä ja ahdistaa, 
ajatukset pyörivät kehää stressin aiheuttajan ympärillä ja on mahdotonta ajatella 
selkeästi tai tehdä fiksuja päätöksiä.

Stressin on jopa todettu fyysisesti kutistavan aivoja, joten tilanteelle on syytä 
tehdä jotain nyt!

Stressaantunut tunne lähtee sympaattisesta hermostosta. Sen lähettämät 
signaalit saavat aikaan sykkeen kohoamisen, käsien hikoamisen ja lihasten 
jännittymisen. Jos kroppa käy kovilla kierroksilla liian pitkään, lopputulos ei 
ole kaunista katseltavaa.

Hermoston käyminen ylikierroksilla saa aikaan jatkuvan jännitystilan, 
jonka seurauksena kroppa reagoi negatiivisesti pieneenkin ärsytykseen, 
aiheuttaen lopulta terveysongelmia ja kokonaisvaltaista väsymystä. 
Lopulta luvassa on terveydellisiä haasteita, pahaa mieltä, korkeaa 
verenpainetta, unettomuutta, vatsamakkaroita, uupumusta ja 
sydämentykytyksiä, vain muutamia oireita mainitakseni. Huh!

Stressin syöksykierteen suunnan voi kääntää vain oppimalla 
hallitsemaan stressiä ja poistamalla sen lähteet.

Tarvitaan nollausta, joka palauttaa kropan takaisin 
tasapainoon. Hyvä tapa aloittaa stressin purkaminen on 
opetella hyödyntämään ns. rentoutumisreaktiota. Se on 
stressin vastakohta, jonka avulla saat napattua kontrollin 
takaisin itsellesi.

Rentoutumisreaktio lisää energiaa, vähentää väsymystä ja 
lihasjännityksiä, auttaa pysymään pirteänä, lisää motivaatiota, 
tuottavuutta ja päätöksentekokykyä, alentaa stressihormonitasoja 
ja verenpainetta. Kuulostaa hyvältä, eikö vain?

Se ei kuitenkaan tarkoita sohvalla makoilua, nukkumista tai 
laiskottelua, vaan aktiivisia toimia rentoutumisen eteen.

Päivän paras uutinen on se, että tietynlaisten harjoitusten 
avulla tämä reaktio on helppo saada aikaan. Tässä 
oppaassa näitä harjoituksia on yhteensä kymmenen. Siispä 
tuumasta toimeen ja harjoittelemaan!
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HYVÄN OLON HARJOITUKSET

Mitä tehdä silloin, kun hermot menevät tai seinät tuntuvat kaatuvan päälle?

Pysähdy silloin hetkeksi ja tee yksi seuraavista harjoituksista!

Pahimman stressin hetkellä voi tuntua, että hengitysharjoituksen tekeminen on 
juuri nyt vihoviimeinen asia, mitä kaipaat, ei tässä sellaisia ehdi nyt ajatella… Ja 
juuri silloin on se hetki, kun on otettava aikalisä.

Jotta rentoutumistauon pitäminen helpottuu, on tärkeää, että teet hieman 
valmisteluja etukäteen.

Mieti jo nyt, miltä stressi fyysisesti tuntuu. Hikoavatko kädet, nouseeko 
pulssi, kuristaako kurkkua? Miten sinun stressisi ilmenee? Kun seuraavan 
kerran tunnet nämä oireet, on se merkkisi. Tee silloin yksi tämän kirjan 
harjoituksista!

Stressaantuneena ei aina osaa ajatella selkeästi. Siksi harjoitusten 
ohjeistus kannattaa käydä läpi jo etukäteen. Kun hätä on suurin, 
voit vain sulkea silmäsi ja tiedät jo tarkalleen, kuinka harjoitus 
tehdään.

Seuraavilta sivuilta löydät kymmenen helppoa ja nopeaa 
rentoutusharjoitusta, jotka onnistuvat missä vain, milloin vain. 
Mitä enemmän heittäydyt mukaan harjoituksiin, sitä paremmin ne 
toimivat!

1.

2.
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Hengityksellä 
harmoniaa

Syvä ja rauhallinen hengitys helpottaa stressiä, tämän olet varmasti kuullut jo 
aiemminkin.

Ja hyvä niin. Syvät hengitykset nimittäin todella tepsivät.

Yhtälö on yksinkertainen: mitä syvempään hengität, sitä enemmän keuhkosi 
saavat happea ja mitä enemmän keuhkosi (ja sitä kautta aivosi ja koko kroppasi) 
saavat happea, sitä tyynemmäksi, keskittyneemmäksi ja skarpimmaksi tunnet 
olosi.

Mikä tahansa rauhallinen hengitys on toki parempi kuin stressaantunut 
ja jännittynyt pinnallinen hengitys. Jos kuitenkin haluat kokea todellisen 
rentoutumisreaktion, kokeile seuraavia hengitysharjoituksia. Jos olo on äkäinen, 
kroppa käy kierroksilla tai tuntuu siltä, että kohta olet väistämättä matkalla kohti 
keksipurkkia, nämä tekniikat ovat paikallaan.
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Harjoitus 1:  
SYVÄÄN JA RAUHASSA

Istu mukavasti selkä suorana.

Laita toinen käsi rintakehällesi, toinen vatsallesi.

Hengitä nenän kautta sisään, suun kautta ulos.

Laske sisäänhengityksellä rauhallisesti viiteen, samoin uloshengityksellä. Jatka 
harjoitusta 2-5 minuuttia. Halutessasi voit sulkea silmäsi.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Vatsalla olevan käden pitäisi kohota hengityksen tahtiin, rintakehällä olevan 
puolestaan pysyä lähes paikoillaan. Pidä myös hartiat paikoillaan!

 ✓ Uloshengityksen tulisi olla voimakas puhallus, niin että saat tyhjennettyä 
mahdollisimman paljon ilmaa keuhkoistasi.

1.

2.

3.
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Harjoitus 2:  

HARMONIAHENGITYS
Käy lattialle selinmakuulle (kun opit tekniikan, hengitys onnistuu myös 
istuen) ja nosta jalat 90 asteen kulmaan tuolin tai sohvan päälle. Käännä 
lantiotasi hieman ylös ja eteen, kohti rintakehää.

Laita kädet alimpien kylkiluidesi päälle.

Hengitä nenän kautta sisään niin, että tunnet kuinka rintakehäsi laajenee ja 
vatsasi työntyy ulospäin.

Hengitä suun kautta voimakkaasti ulos samalla laskien kylkiluitasi 
voimakkaasti alaspäin kohti lattiaa. Hengitä ulos niin paljon kuin mahdollista 
ja sitten vielä hieman lisää niin, että todella tunnet kylkiluidesi putoavan 
kohti lattiaa, ikään kuin korsetti kiristyisi vyötärölläsi.

Hengitä sisään ja koita pitää kylkiluusi edelleen ala-asennossa.

Liike voi tuntuu aluksi hankalalta, mutta muutaman harjoituskerran jälkeen 
se alkaa sujua. Laske sisäänhengityksellä rauhallisesti viiteen, samoin 
uloshengityksellä. Jatka harjoitusta 2-5 minuuttia. Halutessasi voit sulkea 
silmäsi.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Ole erityisen tarkkana uloshengityksen kanssa, se on hengityksen tärkein osa!

 ✓ Pidä alimmat kylkiluut uloshengityksen jälkeisessä asennossa myös 
sisäänhengityksen aikana (kysyy hieman vatsa- ja kylkilihasvoimia).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jännitys poistaa 
jännityksen

Stressi tuo lähes poikkeuksetta mukanaan lihasjännityksiä. Otsa rypistyy, hartiat 
jännittyvät, sormet puristuvat nyrkkiin…

Hyvä tapa lievittää näitä jännitystiloja on ensin jännittää ja sitten rentouttaa 
kehon eri lihasryhmiä. Jännittäminen auttaa tunnistamaan ja paikallistamaan 
kireän kohdan ja ennen kaikkea oppimaan, miten jumitukset saa rentoutettua.

Ja kun kroppa rentoutuu, myös mieli lepää.

Näitä harjoituksia voi tehdä melko huomaamatta missä vain. Jalkoja voi 
jännittää ja rentouttaa pöydän alla tai kassajonossa, käsiä voi puristaa nyrkkiin ja 
ylävartaloa jännittää työpöydän ääressä.
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Harjoitus 3:  

JÄNNITYS JA RENTOUTUS
Istu rennosti.

Kohdista huomiosi oikeaan jalkaterääsi. Jännitä jalkaterää puristamalla 
varpaita yhteen ja pidä jännitystä laskien kymmeneen.

Rentouta varpaat ja kuulostele miltä niissä ja jalkapohjassa tuntuu, kun ne 
eivät enää ole jännitettyinä. Tuntuuko rennolta ja lämpimältä?

Hengitä syvään sisään ja ulos.

Siirrä huomiosi vasempaan jalkaterääsi. Jännitä ja pidä jännitystä laskien 
kymmeneen.

Rentouta ja kuulostele. Hengitä syvään sisään ja ulos.

Käy samaan tapaan läpi koko kroppa, vuoroin jännittäen ja rentouttaen lihaksia. 
Tee jännitykset tässä järjestyksessä:

 ✓ oikea jalkaterä, vasen jalkaterä

 ✓ oikea pohje, vasen pohje

 ✓ oikea reisi, vasen reisi

 ✓ lantio ja pakarat

 ✓ vatsa

 ✓ rintakehä

 ✓ oikea käsivarsi, vasen käsivarsi

 ✓ oikea kämmen, vasen kämmen

 ✓ niska ja hartiat

 ✓ kasvot

Pidä jokaista jännitystä laskien kymmeneen. Ravistele lopuksi käsiäsi ja jalkojasi ja 
vedä syvään happea.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Jos mahdollista, kevennä vaatetustasi harjoituksen ajaksi: ota takki pois, avaa 
paidasta ylin nappi, löysää vyötä, ota kengät pois jaloista jne.

 ✓ Jos sinulla on selkäkipuja tai vammoja, jotka voivat ärsyyntyä lihasjännityksestä, 
ota jännitykset varoen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Harjoitus 4:  
RYTMISTÄ RENTOUTUSTA

Purista käsiäsi nyrkkiin ja takaisin auki. Avaa ja sulje nyrkkejä rauhalliseen 
tahtiin.

Jatka liikettä, mutta lisää mukaan myös käsivarsien jännitys. Aina kun 
puristat kädet nyrkkiin, jännitä myös käsivarret. Rentouta ne samalla kun 
avaat kädet nyrkistä.

Ota jokaisella jännityksellä mukaan hieman enemmän ylävartalon lihaksia: 
hartiat, rintalihakset, vatsalihakset, niska ja kasvot. Jännitä lopulta koko 
ylävartaloa samalla kun puristat käsiä nyrkkiin.

Ota mukaan jalat. Liikuttele niitä ikään kuin kävelisit paikoillaan. Jatka 
samalla ylävartalon jännittämistä ja rentouttamista.

Ota lopuksi myös jalat mukaan jännitykseen. Tee rytmikkäästi vuorotellen 
koko kropan jännityksiä ja rentoutuksia. Jännitä, rentouta, jännitä, rentouta. 
Jatka noin puolen minuutin ajan.

Lopeta jännitykset ja anna koko vartalon levätä. Vedä syvään happea.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Tee jännitykset rytmikkäästi ja suurella tunteella. Purista ja jännitä kroppaa 
mahdollisimman paljon, laske sitten lihakset rennoiksi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Käytä mielikuvitustasi
Myös mielikuvituksen avulla voi rauhoittua. Mielessäsi voit nimittäin reissata 
paikkaan, jossa ajatukset rauhoittuvat ja jännitys ja stressi unohtuvat.

Voit matkata ajatuksissasi mihin tahansa: trooppiselle saarelle, mökille, läheiselle 
metsäpolulle, saunaan, lapsuuden maisemaan, unelmien lomakohteeseen, 
jouluaattoiltaan… mihin tahansa paikkaan tai ajankohtaan, jonka ajatteleminen 
nostaa heti suupielet ylöspäin ja saa huokaamaan syvään.

Mielikuvamatka onnistuu parhaiten rauhallisessa, hiljaisessa paikassa silmät kiinni, 
mutta harjoittelemalla se onnistuu myös hälinän keskellä tyhjyyteen tuijottaen.

Kun lähdet matkalle, keskitä kaikki huomiosi valitsemaasi maisemaan. Kuvittele 
tuo paikka mielessäsi niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista: mitä näet, millaisia 
värejä, makuja ja ääniä on ympärilläsi, millaisia tuntemuksia tuo paikka herättää.
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Harjoitus 5:  
LÄHDE MIELIKUVAMATKALLE

Istu mukavasti ja rennosti. Sulje silmäsi.

Kuvittele, että sukellat sisään oheiseen kuvaan ja olet tuon järven rannalla.

Kuvittele mielessäsi kesäinen päivä tuon järven rannalla. Mitä näet, kuulet, 
haistat ja maistat?

 ✓ tunne kesäinen aurinko kasvoillasi

 ✓ kuuntele lokkien kirkunaa ja koivujen havinaa

 ✓ näe mökkinaapurin pulahtavan veteen vastarannalla

 ✓ tunne taustalla lämpenevän puusaunan tuoksu

 ✓ seuraa pikkukalojen polskintaa vedessä

 ✓ näe valkoisten kumpupilvien heijastus järven pinnalla

 ✓ maista suussasi tuoreet mansikat

Nauti syvästä rentoutuksen tunteesta, joka käärii sinut ympärilleen samalla kun 
mietit kesäpäivää järven rannalla. Kun olet valmis, avaa silmäsi kaikessa rauhassa 
ja palaa takaisin nykyhetkeen hymy huulillasi.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Rentoon oloon riittää, kun pysyt harjoituksessa minuutin. Jos haluat, voit nauttia 
retkestäsi kesäiseen päivään vaikka puolikin tuntia tai sen verran kuin haluat ja 
tuntuu hyvältä.

 ✓ Jos ajatuksesi harhailee kauppalistaan tai päivän askareisiin, se ei haittaa, 
palautat vain kesäkuvan uudelleen mieleesi ja jatkat siitä, mihin jäit.

1.

2.

3.
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Harjoitus 6:  

MÄNTYMEDITAATIO
Istu mukavassa asennossa, jalat maassa ja kädet rentoina sivuillasi.

Sulje silmäsi ja hengitä syvään. Anna hengityksen kulkea rauhassa ja 
rennosti.

Kuvittele, että olet kuin vahva mänty. Vartalosi on vakaa kuin männyn runko 
ja jaloistasi lähtevät tukevat juuret kiinni maahan.

Keskity tähän mielikuvaan 2-5 minuutin ajan. Kuvittele itsesi vahvaksi ja vakaaksi, 
näe, kuinka juuret porautuvat yhä syvemmälle maahan jalkojesi kautta. Tunnet 
itsesi vahvaksi ja valmiiksi kohtaamaan minkä tahansa stressin.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Kun myöhemmin kohtaat kiirettä tai vastoinkäymisiä, palaa tähän mielikuvaan ja 
tunteeseen. Olet vahva kuin mänty, heilumaton tuulessa. Tunnet itsesi varmaksi, 
luottavaiseksi ja rennoksi, valmiiksi hoitamaan minkä tahansa tilanteen parhain 
päin.

 ✓ Jos ajatuksesi harhailee kauppalistaan tai päivän askareisiin, se ei haittaa, 
palautat vain männyn uudelleen mieleesi ja jatkat siitä, mihin jäit.

1.

2.

3.
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Venytä itsesi rennoksi
Liikunta näyttelee yhtä päärooleista stressin vähentämisessä ja hallinnassa.

Se ei tarkoita sitä, että joka päivä pitäisi vetää kunnon treeni, vaan mikä tahansa 
liike tai fyysinen aktiviteetti auttaa pidentämään pinnaa ja helpottamaan kireää 
mieltä. Kun liikkuu, on paljon vaikeampi keskittyä negatiivisiin ajatuksiin tai 
ympäristön paineisiin, mikä tuo kaivatun lepotauon. Riittää, kun keskittyy siihen, 
miltä kropassa tuntuu, miten hengittää, miltä tuuli tuntuu kasvoja vasten ja miten 
jalat tömisevät maahan.

Liikunta vapauttaa endorfiineja, jotka auttavat ajattelemaan positiivisesti, 
harhauttavat pois synkistä ajatuksista ja auttavat suhtautumaan päivän tuomiin 
haasteisiin rauhallisin ja luottavaisin mielin.

Parhaat hyödyt saat, kun liikut päivän aikana vähintään puoli tuntia, mutta 
jokainen oman hyvän olon eteen käytetty minuutti on askel eteenpäin.

Jos kiireen ja stressin hetkellä ei huvita tai tuntuu, ettei ole mahdollista 
järjestää aikaa liikunnalle, aloita tekemällä muutama venytys, jotka saavat olosi 
rentoutuneeksi.
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Harjoitus 7:  
KOKO VARTALO RENNOKSI

Kasvot: purista kulmakarvojasi yhteen, rentouta.

Niska: paina leukasi kevyesti kohti rintaa, nosta pääsi hitaasti takaisin ylös.

Hartiat: nosta korviin, laske alas.

Rintakehä: hengitä syvään, niin että vatsasi pullistuu ulos ja kylkiluusi 
sivuille, rintakehäsi on täynnä ilmaa. Hengitä hitaasti ja rauhallisesti ulos.

Kädet: Venytä kätesi pitkiksi sivuille kurkottaen poispäin vartalostasi, jännitä 
ja rentouta.

Ranteet ja sormet: taivuta ranteitasi ja paina kämmeniäsi kevyesti ylös ja 
alas, pumppaa sormiasi yhteen ja auki.

Jalat: Oikaise jalat suoriksi, jännitä ja rentouta.

Jalkaterät ja varpaat: koukista ja ojenna jalkateriäsi nilkoista taivuttaen, 
levitä varpaita haralleen, koukista ja rutista ne sitten yhteen.

Tee jokaista liikettä viisi kertaa ja toista koko sarja kasvoista varpaisiin kahdesti.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Tee liikkeet rauhalliseen tahtiin, niin että ehdit tuntea venytyksen ja tunnet kuinka 
veri kiertää koko kropassasi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Harjoitus 8:  
VENYTTELYTUOKIO

Nosta kätesi suorina ylös pääsi päälle. Taivuta käsiäsi ja ylävartaloasi 
vuorotellen molemmille sivuille.

Suorista kätesi sivuille, käännä olkapäitäsi eteen (kämmenet kääntyvät 
taakse, yläselkä pyöristyy), käännä sitten olkapäitäsi taakse (kämmenet 
kääntyvät eteen, lapaluut puristuvat yhteen).

Tuo vasen korvasi kohti vasenta olkapäätäsi ja pyöritä päätäsi etukautta 
oikealle sivulle. Liike on hidas ja kevyt.

Kallista päätäsi kevyesti taaksepäin ja tuo leukasi ylös. Käännä päätä vuoroin 
vasemmalle, vuoroin oikealle.

Pyöritä hartioitasi isoissa ympyröissä eteen ja taakse.

Pyöritä käsiäsi isoissa ympyröissä eteen ja taakse.

Tee jokaista liikettä viisi kertaa ja toista koko sarja kahdesti. Katso mallia oheisista 
kuvista!

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Tee liikkeet rauhalliseen tahtiin, niin että ehdit tuntea venytyksen ja tunnet kuinka 
veri kiertää koko kropassasi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Anna itsellesi hieronta
Kosketus hellittää pahintakin stressiä. Hieromalla voi mm. parantaa verenkiertoa, 
rentoutta lihakset ja helpottaa ruoansulatusta. Hieronta voi myös lievittää 
päänsärkyä ja väsymystä.

Jos hierojaa ei ole lähistöllä, rentouttavan hieronnan voi tehdä itsekin. 
Sormenpäät, peukalot, kämmenet ja rystyset ovat hyviä apuvälineitä. Hellät 
karateiskut kämmenien sivuilla, kevyet naputtelut sormilla, pitkät, liukuvat sipaisut 
ja pyörivät liikkeet ovat tehokkaita keinoja rentouttaa stressaantunutta kroppaa.
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Harjoitus 9:  

KASVOHIERONTA
Peitä kasvosi käsilläsi, sormet otsalla, kämmenien alareunat leuan kohdalla ja 
pidä ne hetken paikoillaan. Vedä sitten käsiäsi hitaasti kohti korviasi. Samalla 
kun liikutat käsiäsi, kuvittele, kuinka ne vetävät pois kaiken jännityksen 
kasvoiltasi magneetin lailla.

Laita kämmenesi otsan päälle kanneksi ja hiero koko kämmenellä ylöspäin 
kulmakarvoista hiusrajaan asti.

Käännä päätäsi oikealle sivulle ja hiero vasemman käden kämmenselällä 
pyörivin liikkein niskaa solisluusta leukaan asti. Toista sama kääntäen päätä 
vasemmalle sivulle.

Nipistä itseäsi kevyesti leukalinjaa pitkin peukalolla ja etusormen rystysellä, 
aloita leuasta ja kulje kohti korvia.

Taputtele kevyesti leuan alta kämmenselällä vuorokäsin.

Hiero sormenpäilläsi koko matka otsasi keskeltä kohti ohimoita. Tee pieniä 
ympyröitä ja paina lopuksi kevyesti ohimoitasi.

Nipistele kulmakarvojasi lähtien keskeltä kohti ohimoita. Paina lopuksi nenän 
yläreunassa, silmien välissä olevaa pientä kuoppaa.

Levitä sormesi ja tee kädestäsi koura. Tee sormenpäilläsi pieniä ympyröitä 
ympäri päänahkaasi. Pysähtele hetkeksi kohtiin, joissa hieronta tuntuu 
erityisen hyvältä.

Käytä noin puoli minuuttia jokaiseen kohtaan. Hengitä syvään ja nautiskele.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Kasvoja hieroessa on syytä olla lempeä. Kevytkin kosketus riittää rentouttamaan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Harjoitus 10: 

KOKOVARTALOHIERONTA
Ota kengät pois ja paina peukalollasi jalkapohjan keskeltä, hiero sitten 
rystysilläsi vauhdikkaasti koko jalkapohjaa varpaista kantapäähän. Toista 
sama toiselle jalalle.

Kurkota toinen kätesi alakautta selän taakse ja hiero rystysilläsi pitkin 
selkärankaa. Tuo ensin käsi niin ylös kuin saat ja kuljeta sitten rystysiä 
selkärankaa pitkin aina alaselkään asti.

Laita toinen kyynärvartesi pöydälle kämmen alaspäin. Tuo toisen käden 
kyynärpää kyynärvarren päälle ja hiero sillä pienin ympyröin koko matka 
ranteesta kyynärtaipeeseen asti. Toista sama toisin päin.

Risti kätesi niskan taakse ja tuo kyynärpäät eteen. Purista niskaasi 
kämmenilläsi, mutta varo työntämästä niskaa eteenpäin.

Tartu peukalolla ja etusormella kiinni niskastasi ja nipistä. Käy läpi koko niska 
alhaalta ylös.

Käytä noin puoli minuuttia jokaiseen kohtaan. Hengitä syvään ja nautiskele.

Kiinnitä näihin huomiota:

 ✓ Voit itse säädellä hieronnan vaikutusta: joskus kevyt kosketus riittää 
rentouttamaan, toisinaan vaaditaan kovempia otteita. Kuulostele omaa oloasi, 
niin löydät juuri oikean tehon.

1.

2.

3.

4.

5.
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+1: Mitä  
SEURAAVAKSI?

Näiden harjoitusten jälkeen, seesteisen leppoisassa olotilassa, on hyvä 
miettiä jatkoa.

Pienet rentoutumishetket helpottavat hetkeksi ja auttavat jaksamaan taas 
tovin eteenpäin, mutta miten taklata itse stressin aiheuttajat pitkällä 
aikajänteellä?

Niin hyviä rentoutuskeinoja kuin ne ovatkin, syvähengitykset 
ja mielikuvamatkat eivät nimittäin riitä lopulliseksi ratkaisuksi 
kokonaisvaltaiseen stressinhallintaan.

Hyvinvoinnin yhtälö koostuu monesta palasesta ja esimerkiksi 
ravinnolla ja liikunnalla on tärkeä rooli. Hyvin ravittu ja fyysisesti 
vahva keho ei murru stressin myrskytuulessa, toisin kuin 
liikkumaton, kahvilla ja sokerilla käyvä kroppa.

Joskus on hyvä tehdä täydellinen stoppi ja puhdistaa keho ja 
mieli stressin painolastista. Puhtaalta pöydältä on nimittäin 
helpompi ponnistaa kohti voimakasta, rentoa arkea.

Kohta on alkamassa valmentamani Puhdistusspurtti, 
kymmenen päivän löytöretki stressittömään, 
kiireettömään ja keveään elämään.

Se on kehon ja mielen puhdistus luonnollisesti. 
Mukana on ruokavalio, kevyttä ja rentouttavaa 
liikuntaa ja päivittäiset, mieltä rauhoittavat 
harjoitukset ja lisää työkaluja stressin hallintaan. 
Lopputuloksena on rauhallinen mieli ja kevyt olo.

Kun stressi hellittää, vaikuttaa se positiivisesti 
moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen. 
Edellisessä ryhmässä mukana olleet Anna ja 
Sirke kommentoivat kurssin jälkeen näin:
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Olotilasta tuli jotenkin seesteinen ja hyvä olo valtasi 
mielen. Energiaa oli riittämiin ja jumitukset niska-
hartiaseudulla hävisivät.

Paino laski lähes kolme kiloa! Mittaukset antoivat 
lopussa pienempiä lukemia myös ympärysmittaa 
tarkasteltuna. Ihanaa! Energia lisääntyi roimasti 
ja nyt saavat roikkumassa olleet tehtävätkin 
kyytiä…. Puhdistus ei mielestäni ole vain kropan 
puhdistamista, vaan mielen puhdistaminen ja uusien 
ajatusten saaminen on vähintään yhtä tärkeää! 
Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan! Nälkää ei 
tarvitse nähdä ja koko kroppa ja mieli kiittävät! :)

Anna Alanko

Lähetän kurssista pian lisätietoa. Olisi ihana nähdä sinutkin mukana!

Sirke


