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Tämä ekirja hyvinvointioikeudesta on lisäosa Kehon
korjausoppaaseen. 
 
Inspiraatio ekirjan kirjoittamiseen nousi pitämilläni luennoilla ja
keskusteluissa, joissa intohimoni kannustaa joka ikistä ihmistä
hakemaan ratkaisuja vaivoihinsa vei mukanaan.. 
 
Sinulla on hyvinvointioikeus. 
Tervetuloa lukemaan mitä hyvinvointioikeus tarkoittaa.
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Mira

Minun tarinani alkaa Kainuusta vuonna 1975.

Elämä on kuljettanut asumaan neljässä

maassa ja kodikseni olen kutsunut 43 eri

osoitteen asuntoa. Helsingin Kalliossa olen

viimein rauhoittunut tekemään sitä, mitä

pidän merkityksellisenä - inspiroimaan

lapsiani elämään oman näköistään elämää.

Se tapahtuu elämällä itse oman näköisesti.

Elämä laittoi minut tähän - etsimään uusia

roolimalleja, tutustumaan uusiin totuuksiin

ja kokeilemaan pelottaviakin ratkaisuja -

pakottamalla. 

Vanhat mallit olivat ajaneet minut selkä

seinää vasten. Vanhoilla malleilla en saanut

elvytettyä hyvinvointiani. Harvoin se mikä

aiheuttaa ongelman, ratkaisee sen. Näin ei

ollut omalla kohdallakaan tilanne. 

 

Minun vanha mallini oli: opiskele ja hanki

ammatti, tee paljon töitä, hyväksy se, että

työ on rankkaa ja keho rappeutuu iän

mukana ja syö THL:n suositusten mukaan.

Valmistuin Kauppakorkeakoulusta 2001.

Kävin ensin Tallinnassa töissä ennenkuin

aloitin lääketeollisuuden palveluksessa

Suomessa. Kiersin pitkin maata kertoen

kuinka erinomaisesti edustamani lääkkeet

taltuttavat närästyksen, hoitavat

kipulääkkeiden aiheuttamat mahahaavat,

alentavat verenpainetta ja kolesterolia tai

auttavat ihmisiä hengittämään. 
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Migreeni on todella monella, samoin on

astmaa tai astmaattista oireilua allergian

aiheuttajaan. Tämä oli täysin normaalia

minun maailmassani. Sekin oli normaalia,

että sain mielialalääkkeet synnytyksen

jälkeiseen masennukseen. Lapsi oli melkein

kuollut ja ihan pari muutakin stressitekijää

siinä oli ollut.

En mä niitä voinut syödä kuin pari viikkoa,

mutta sekin on ihan normaalia, että jättää

lääkkeet syömättä. Eikö olekin? Tässä

maailmassa minä elin. Keho alkoi oireilla,

mieli ei ollut iloinen ja lääkkeet olivat

helposti saatavilla. Minä uskoin geenien

määräämään väistämättömään kohtaloon ja

lääkkeisiin ainoana ratkaisuna. Olin

peilisolujen elämää ylläpitävän mekaniikan

kautta sopeutunut ympäristöni

ajattelumaailmaan. Elin ja hengitin yhtä

totuutta. Selkä seinää vasten jouduin vasta,

kun toisen lapsen tekeminen ei mennyt

ihan putkeen sekään. Tahallaan ja

vahingossa annettujen antibioottien jäljiltä

suolistossa oli enää tuska jäljellä. Kipu-sana

ei riittänyt enää kuvaamaan tunnelmaa

mun sisuksissa. Ei löytynyt mitään vakavaa.

Niinpä jäljelle jäivät vain oireet ja lääkärin

kommentti: “Ei sinua voi parantaa. Näillä

lääkkeillä voidaan onneksi sun kokemia

oireita helpottaa.” 

Masennustakin hoidettiin lääkkeilläni,

samoin ADHD:ta. Leikkaussalissa

käytettäviä valmisteita kaupatessa näin

ekan kerran ihmisen suoliston omin silmin.

Minä olin kolmekymppinen ja kehoni alkoi

olla loppu. Aina vaivannut mahakipu ei ollut

täysin helpottunut laktoosittomalla

ruokavaliolla, eikä siihen auttanut lihan

syöminen, ei kasvisruokakaudet eikä

irtokarkkien ahmiminen. Aina sattui,

turvotti ja kaasutti. Niskat oli jäykät, päätä

särki, migreeni oli kroonistumassa, selässä

oli kolme kynänkärjen terävää kipukohtaa

ja oikean jalan tasapaino oli olematon.

Tämä tasapainoero sai minut hakeutumaan

pilatekseen vuonna 2004, kun en pystynyt

tanssimaan kunnolla sen vuoksi.

Tasapainottomuuteen löytyi ratkaisu vasta

myöhemmin, mutta selkäkipu alkoi

hellittää, samoin peruspäänsärky väheni.

Allergiat vaivasivat silti edelleen ja kevät oli

parempi viettää ilmastoiduissa sisätiloissa.

Käytin astmalääkkeitä, migreenilääkkeitä,

kipulääkkeitä, lihasrelaksantteja,

antibiootteja. Jotain tai useampaa joka

päivä. Mutta näinhän elämän kuului olla!

Kaikillahan on selkä- tai niskajäykkä.

Kaikilla on suoliston kanssa ongelmaa.

Ainakin mun sukulaisilla ja monella

työkaverilla ja asiakkaiden asiakkailla vasta

vaivoja on!
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Epigenetiikka oli tullut räjäyttämään liat

pois ajattelustani. 

Tästä syystä Kehon korjausopas on vastaus

miksi-kysymyksiin. Miksi ihmisen pitää

syödä? Miksi ihmisen pitää nukkua? Miksi

ajattelu vaikuttaa? Miksi pehmeä liike

parantaa kipeän selän paremmin kuin

juoksulenkki? Miksi luonnossa kannattaa

liikkua? Miksi pitää syödä viittä väriä

kasviksia? Miksi pH:lla on väliä? Miksi

rasvoja pitää syödä monipuolisesti? Miksi

pitää syödä kuitua? Miksi pitää syödä leipää

- eiku oho, ei leipää pidä syödä. Meille vain

kerrotaan peräkkäin, että kuitua pitää

syödä ja sitten kerrotaan, että leivässä on

kuitua. Meidän aivot automaattisesti

rakentaa sillan näiden kahden välille. Ei

kukaan tahallaan jätä kertomatta, että

kuituja on monenlaisia ja että me oikeasti

tarvitaan niitä prebioottisia,

liukenemattomia kuituja. Näihin juttuihin

Kehon korjausopas keskittyy. 

 

Tässä ekirjassa keskitytään

hyvinvointioikeuteen. 

 

Sinun oikeuteen elää vähän enemmän ja

kepeämmin. 

Luulen, että se oli tuo ehdottomuus,

lopullisuus, se että joku muka päättää mun

puolesta, joka nosti sisäisen raivon mun

sydämestä puolustamaan elämää. En

ottanut epilepsialääkkeitä suoliston

kouristeluihin enkä oraalista

kortikosteroidia suoliston tulehdukseen,

enkä varsinkaan kohtauslääkettä tosi

huonoihin hetkiin. En vain ottanut. Lapseni

hain silloiselta anopilta ja menin kotiin -

itkemään kiukkuani.

Lähdin selvittämään mitä ihmisen oikeasti

pitää syödä, että suolisto voisi hyvin. Minä

olin selvästi ruokkinut ja lääkinnyt

suolistoni sekaisin, eikä lääkkeiden

lisääminen parantaisi tilannetta yhtään. Sen

verran ymmärsin, että nyt tarvittiin jotain

ihan muuta. Siinä tilanteessa olisin

hyväksynyt vaikka vaaleanpunaisen

elefantin kikkareet ratkaisuksi. Niitä en

vielä kuitenkaan ole tarvinut. Ehkä sekin

päivä tulee. Sen sijaan tuli päivä Hong

Kongissa Kiinassa, eräällä gyrotonic-salilla,

jolla ohjasin pilatesta ja jossa olin tunnin

jälkeen istunut penkille odottamaan ja

pääni yläpuolelta yksittäiseltä seinähyllyltä

tipahti syliini Bruce Liptonin kirja Biology

of Belief (suomennettu nimellä Ajatuksen

biologia).
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Vaikka selkää nyt jomottaisi, vaikka nikama

olisi vähän jumissa tai polvi matkalla toista

polvea kohti, niin se on vain nykytila. Jos

sitä ei vielä ole ratkaistu, et ole vielä

kysynyt tarpeeksi monelta ehdotusta

ratkaisuksi. Jos ensimmäinen ratkaisu oli

lepoa-ja-buranaa ja se ei auttanut ja

toinenkin ratkaisu on lepoa-ja-buranaa,

niin silloin ei ole vielä kokeiltu kahta

erilaista ratkaisua. On vain kokeiltu

kahdesti samaa ratkaisua. 

Oletko etsinyt juurisyytä kipuun? Jos joku

palikka tuli pois paikaltaan sun kehossa,

sen voi laittaa myös takaisin paikoilleen. 

Se ei ole ihan samanlaista kuin kotona

tavaroiden paikoilleen siivoaminen, mutta

ei se toisaalta ihan kovin paljon

erilaistakaan ole. 

Läheisyys lämmittää sanotaan. Totta. Ja

myös tekee kaltaisekseen. Me emme syö

vain suullamme, me syömme myös korvilla,

silmillä, kosketuksella, haistamalla... Me

syömme kaikilla aisteilla ja sopeudumme

ympäristöömme. Me olemme keskiarvo

meitä ympäröivistä ihmisistä niin monin

tavoin, että sen ymmärtäminen sattuu. 

Jos pidät tavoittelemisen arvoisena sitä

mikä sinua ympäröi, pysy siinä. Ota mallia

heistä edelleen. Jos et ihan juuri heidän

kaltaisensa halua olla, suositan etsimään

uusia roolimalleja, uusia kirjoja,

seminaareja, työpaikkoja, ystäviä, uutta

ajattelun aihetta, uusia tavoitteita ja uusia

keinoja niihin.

 

Paremmin voiminen on mahdollista

kaikille. On se.
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tarttui kantaluustani yhdellä kädellä ja

nilkasta toisella ja napsautti. Näin

elokuvana sielunsilmin itseni

nyrjäyttämässä nilkkani hollannikkailla

joskus vuoden 1986 kesällä. Siitä oli jäänyt

kantaluu ja talusluu kiinni toisiinsa ja

sivuttainen liike loppunut oikeasta

nilkastani yli 20 vuoden ajaksi. Siinä se syy

tasapaino-ongelmaan oli ollut. Pari vuotta

myöhemmin luutohtori (käytän nyt tätä

sanaa paremman termin puuttuessa)

napsautti keinuonnettomuudessa vuonna

1983 hajonneen ja vinoutuneen häntäluun

kuntoon ja laittoi vielä leukaluuni

paikoilleen - vaikkei Töölön kirurgisen

sairaalan kansainvälisestikin arvostettu

leukakirurgi siihen ollut pystynyt vuonna

2001. Siinä olivat minun selkä- ja

niskakipujeni aiheuttajat. 

En minäkään tätä uskonut aiemmin. Silloin

ennen romahdusta, kun vain kipuilin.

Silloin otin vain kipulääkettä ja lepäilin tai

oikeastaan, rehellisesti sanottuna en

levännyt, treenasin kahta kovempaa.

Olin kokopäiväduunissa ja ehdin

parhaimpina viikkoina 20 tuntia treenata

tanssia, koska se oli kivaa. Tuolloin ei ollut

lapsia eikä miestä viemässä aikaani.

Pilatekseen olin kuitenkin jo niin

hurahtanut, että toisen äitiysloman aikana,

kun etsin lääkkeettömiä ratkaisuja

suolistoni kunnostamiseksi, lähdin sekä

Helsingin avoimeen yliopistoon lukemaan

biokemiaa että Jarmo Ahosen somaattisen

pilateksen ohjaajakouluun. Jarmo muutti

minun maailmankuvan kolmessa

minuutissa. Kesken kävelyklinikkapäivän

hän pyysi minut eteensä istumaan,
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Näiden vuoksi olin syönyt kipulääkkeitä ja jopa niitä astmalääkkeitä, koska kehoni

faskiat, lihaskalvot, liikeradat, olivat katkipoikki ja vinksallaan. Käytän tässä nyt

sanoja ryhtivirhe ja luu pois paikaltaan, vaikka tiedänkin luksaatio-termin käytön

aiheuttavan joissakin lukijoissa verenpaineen nousua. Nämä ovat millimetrien eroja

oikeaan asentoon. Jos luu on senttejä pois paikaltaan, joka ikinen meistä kipittää

ensiapuun. Millien vinksallaan olojen kanssa me yritetään pärjätä ja opitaan

elämään. Ei kannata. Sinulla on hyvinvointioikeus. Etsi joku joka osaa auttaa. Aloita

vaikka osteopaatista tai kalevalaisesta jäsenkorjaajasta, tai jostakusta jonka

vastaanotolle kivut niin sanotusti jäävät. 
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Mitä sinä pidät normaalina? 

Arvaan, että pidät normaalina ruokana

makaronilaatikkoa. Jos tarjoaisit sitä

namibialaisille tai japanilaisille, se olisi

hyvin eksoottista heille, se ei olisi lainkaan

normaalia. Makaronilaatikko olisi edelleen

makaronilaatikkoa, ei se mihinkään

muuttunut. 

Mikä on normaalia? Mikä on yleistä?

Kenelle se on normaalia? Kenelle se on

yleistä? Kenelle se tekee hyvää? Kenen

hyvinvointioikeutta se edistää?

Sinun hyvinvointioikeuteesi kuuluu tehdä

hyvää itsellesi. Hyvinvointioikeuden

käyttäminen tarkoittaa ihan ensimmäiseksi

lyhytjänteisen tekemisen aloitttamisen

lopettamista. Ei kannata aloittaa

hyvinvoinnin rakentamista lyhyeen

loppuvilla jutuilla. Jos joku on “kuuri”, sen

on tarkoituskin loppua. Lääkekuurin ihan

yhtälailla kuin laihdutuskuurin.

Hyvinvointioikeutta rakennetaan vain

sellaisilla pienillä teoilla, jotka sinä itse voit

tehdä itsellesi tänään. 

Ensimmäinen on olla sinä. Vain sinä voit

olla sinä. Sinä olet aina paras sinä.

Maailman terveysjärjestö määrittelee, että

terveys on enemmän kuin sairauden

puutetta, se on elinvoimaisuutta.

Perusterve toteaa, että näääh, ihan utopiaa,

mä himmailen tässä näiden mun oireiden

kanssa ja pärjäilen, koska niin on tapana

tehdä. Ei tässä kurjuutta kummempaa

kenellekään kuulu, tätä on elämä.

 

Onko?

 

Oletko kuullut elämästä ennen kuolemaa?

 

S. Menuttin eheytymisen kaavaa

lainatakseni: 

Vähennä vahingoittavaa

Arvosta pysyvää

Lisää parantavaa

Opi ohikulkevasta

 

Eheytyminen hyödyntää

hyvinvointioikeutta.

 

Mitä sinä pidät normaalina?
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Voitko uskoa, että jopa suomalaisen

ON OK

Hengittää syvään

Voida hyvin

Hymyillä

Näyttää nätiltä

Innostua

Kokeilla

Luopua

Tehdä paremmin

?

Todella monesti kahvikupin äärellä

kilpaillaan siitä kuka nukkui huonoiten tai

kenen flunssa kesti pisimpään, kenen lapsi

oksensi pisimmän kaaren, kenen selkään

sattuu eniten, kenen asiakas on hankalin tai

projekti turhauttavin. Tiedätkö? Tuota

kisaa ei ole pakko voittaa. Tuon kisan

voittaja ei ole hyvinvoivin teidän porukassa. 

 

Seuraavan kerran, kun sinun tekisi mieli

tuttavalle alkaa vaivojasi valittelemaan, niin

entäpä jos kysytkin häneltä vinkkiä niiden

vähentämiseen? Mitä huonommin hänet

tunnet, sitä todennäköisemmin hän vinkkaa

jotain sinulle uutta keinoa tai hoitajaa. 



Hyvinvointioikeus
Kehon korjausopas

11

Kaikkia näitä kolmea tasapainoa parantavat

prebioottiset kuidut (joista myös kirjoitin

ihan liian monta sivua), tummat lehtevät

kasvikset (valmiit viherjauheet tai

takapihalla kasvat voikukanlehdet tai

nokkoset), sitruuna ja imeytyvässä,

tuoreessa muodossa olevat luonnolliset

lisäravinne-omega-3:t tukevat kohti

tasapainojen tasapainoa, yinin ja yangin

harmoniaa, eli tasapainoisia hormoneja ja

insuliinitasapainoa. Tasapainojen tasapaino

löytyi omaan kehooni aikajänteen

pidentämisellä. Söin ennen

varttituntitalouden mukaan. Firmoja

syytetään lyhytjänteisestä

voitontavoittelusta ja kvarttaalitaloudessa

elämisestä. Me ihmiset elämme vielä

lyhyemmämmällä syklillä,

varttituntitaloudessa. Ruualla tyydytetään

mielihalua, lohdutetaan itseämme,

täytetään hätäisesti vatsaa ja hups vaan,

jätetään keho ravitsematta. 

Hyvinvointi ihan niinkuin pahoinvointikin

on tekemisen tulosta. 

Me on harjoiteltu elämään sillä tavoin, joka

tuottaa tällaista oloa. Jos lähdetään

muuttamaan tekemistä, täytyy harjoitella

uusia rutiineja, uusia taitoja. Tekemällä

kuten ennenkin asiat jatkuu siihen

suuntaan kuin nytkin. Pause-nappia ei

elämän levysoittimessa oikeastaan ole.

Kaikki kehittyy koko ajan johonkin

suuntaan. Tämän hetkinen tekeminen

vahvistaa tätä kehityssuuntaan. Jos se on

hyvä suunta, jatka sitä toki. Jos se ei vie

kohti hyvinvointioikeuden maksimointia, ja

sitä sinä kuitenkin haluaisit, suunnan

muutos edellyttää sinun tekemisen

muutosta. Hyvinvoinnin tekeminen on

kolmiosainen. Siihen kuuluu ajattelu, liike

ja ruoka. Ruuasta kirjoitin ihan tarpeeksi

Kehon korjausoppaaseen. Kirjoitin

suoliston bakteeritasapainosta,

rasvahappotasapainosta ja happo-emäs-

tasapainosta eli pH:sta. 
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Kyllä minä edelleen rakastan suklaan makua suussa, mutta syön kokonaisuutena siten, 

että se alentaa Alzheimerin taudin riskiä mahdollisimman paljon.

 

Elin kaksi vuotta keskimäärin viidellä ruoka-aineella. En suosittele kenellekään

vähentämistä ensisijaisena ratkaisuna suoliston oireisiin. Luopuminen aiheuttaa vain

luopumisen tuskaa. 

 

Hyvän lisääminen on mielestäni kivempi keino lähteä lisäämään hyvää oloa. Nykyisin

voisin syödä mitä vain ilman heti tai huomenna iskeviä suolisto-oireita. Siltikään en syö

mitä vain, koska ajattelen ruokaa ravintona, keinona saada enemmän liikkumavapautta

itselleni niihin vuosiin, jolloin mummon aivot rappeutuivat dementian alle. 

 

Geenit ja epigenetiikka. Alttius ja tekeminen. Mahdollisuus ja siihen tarttuminen. Riski ja

sen välttely. Tasapainoa.
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Ihmisen keho on kuin käytetty auto.

Kehossa on kuluvia osia, aivan kuin autossa.

Aivan kuin auto, keho tarvitsee huoltoaikaa.

Kehossa kuluvia osia ovat solut. Siksi soluja

tuotetaan jopa 6.000.000 joka minuutti.

Nuo solut rakentuvat siitä mitä olet syönyt.

Siksi ravinto on kehosi varaosia.

Autokorjaamolla varaosat on hyllyssä, tai ne

tilataan jostain kaukaa ja sit odotellaan.

Kehokorjaamolla soluja tuotetaan joka

minuutti siitä mitä on tarjolla

varaosahyllyllä just nyt. Jos siellä on

roiskeläppäpitsaa ja irtokarkkeja, niin

sitten nillä mennään, niistä sinua

rakennetaan. Irtokarkkiaivosoluilla ei ehkä

suuria ajatella. Ruoka ei kuitenkaan ole

kaikki. Hyvinvointi oli kolmen tekemisen

summapeliä. Ruoka, liike ja ajattelu.

Liikkeeseen kuuluu myös liikkeen puute.

Koska aivan kuten auto viettää aikaa

huoltamolla, keho tarvitsee myös

korjausaikaa. Keholle sitä on uni ja stressiä

purkava aika. 

Unessa parasta korjausaikaa on ns. syvä

uni. Jos kaikkeen muuhun kivaan ottaa aina

aikaa unesta, kehokorjaamolla jää hommat

tekemättä.

Aivot eivät puhdistu ajattelun jättämästä

kuonasta ja se näkyy pahiten vasta

vuosikymmenien päästä – huonosti

nukkunut olo aamulla, jota kahvilla yrität

korjata, on pikkujuttu aivoihin salakavalasti

kertyvään kuonaan verrattuna. Ulkoilu,

hetket rakkaan kainalossa, pitkä puhelu

ystävälle, hiljaisuus yksin sukkaa kutoen,

joogaharjoitus, lautapeli lasten kanssa..

Mikä purkaa sinulla parhaiten stressiä?

Mikä tuo sinut hetkeen ja elämän iloon

parhaiten? 

Mikä se on sinulle? Se juttu. 

Teitkö sitä tänään? Teetkö sitä joka päivä?

Hemmoteletko itseäsi, huollatko itseäsi,

annatko itsellesi aikaa? 

Vai onko se maailman ja toisten syy, ettei

sinulla ole aikaa itsellesi? 

Onko oikeasti?
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Heidän koko elämän sisältö on sinun

auttaminen. Heitä parempia ystäviä ei

sinulla ole. Ajattele nyt, he käyttävät koko

elämänsä sinusta huolehtimiseen. Mitä he

pyytävät palkaksi? Ravintoa, jotta heillä

olisi mitä syödä ja hellää liikettä, joka pitää

heidän kotinsa viihtyisänä. Hyvät bakteerit

rakastavat hyviä rasvoja, vihreitä lehteviä

kasviksia ja prebioottisia kuituja. Jos et sinä

syö niitä, heillä on nälkä ja heidän

määränsä vähenee.

Autonkorjaajat vaihtavat huoltamolla öljyt

tai yhdistävät autosi moottorin

tietokoneeseen ja uudelleen käynnistävät

ABS-jarrut tms. Ketä sinun

kehokorjaamolla on töissä? Oletko itse

paikalla? Suoliston hyvät bakteerit ovat

sinun kehokorjaamon tärkeimmät tyypit –

heti pääjohtajan eli sinun jälkeen tietenkin.

Hyvien bakteerien elämäntarkoitus on pitää

sinusta huolta.
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Hyvisten vähentyessä pahikset valtaavat

pinta-alaa suolistostasi. Pahiksillakin on

tehtävänsä – oikeasti tällaista polariteettia

ei ole, jos hyvisten ja pahisten määrät ovat

tasapainossa – mutta jos tasapainoa ei ole,

pahiksilla on taipumuksensa, jotka tuntuvat

kiusanteolta. Niiden hauskanpitoa on

aiheuttaa hankaluuksia hyviksille. Tässä

kohtaa sinä alat kummastella suoliston

oireilua. Pahikset rakastavat valkaistuja

jauhoja, valkaistuja sokereita.. niillä on

usein samoja mielitekoja kuin sinullakin.

Saa niistä luopua, aloita kuitenkin

lisäämällä ensin hyvää. Pidetään ensin

lisäämällä suolistokennelin hyvisten

porukat tyytyväisinä ja kehokorjaamon

tyypit hyvinvointitöissä – sinun oman etusi

tähden. Sinun hyvinvointioikeus.

Ravinnosta puhuminen vie aina minut

mennessään. Palataan stressiin. 

Stressi on keksitty sana oikeille oireille.

Verenpaine on koholla, uni on katkonaista,

keskittyminen on heikentynyt, eli sulla on

stressin oireita, eli stressi. Millä sitä

stressiä puretaan?

No sillä mikä parantaa unta ja

keskittymistä, alentaa verenpainetta ja

palauttaa hymyn kasvoille. Kokeilepa

soittaa kaverille ja suunnitella yhteistä

lomamatkaa viiden vuoden päähän, kun se

on mahdollista. Väitän, että sulla on

vähemmän stressaantunut olo sen puhelun

jälkeen. Stressi on myös positiivinen asia.

Se on osa mukavuusalueen laajentamista.

Mukavuusalueen laajentamista tärkeämpää

eläkevakuutusta ei olekaan. Jos annat

mukavuusalueen koko elämän ajan

pienentyä ja pienentyä, varmistat lokoisat

eläkepäivät keinutuolissa ikkunasta samaa

maisemaa katsellen. Ehkä sä haluat sitä.
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Yksi jännä juttu on kanssa se, että tarvii

mennä harmaan kiven läpi hammasta

purren. En mä ainakaan jaksa. Ensinnäkin

se kivi on siinä ehkä ihan hyvästä syystä.

Ehkä se on huono suunta? Vähintäänkin

sen voi kiertää tai ylittää. Ja jos ruuti ei ole

kuivaa, niin myös räjäyttää. Hammasta

purren ei kyllä jaksa mitään kauaa. Jos

juoksulenkille lähteminen pureksuttaa

hampaita, niin kokeile jotain toista lajia.

Oletko muuten huomannut, että pienet

lapset heiluttaa alaleukaa sivusuunnassa

useamman kerran päivässä? Lapset elää

muutenkin hetkessä ja osaa kuunnella

kehon tarpeita ja luottaa siihen, että jostain

mystisesti se ruoka aina tulee ja kaikkialle

voi nukahtaa. 

Ehkä aikuisen ei kannata ihan mihin

tahansa nukahtaa, ainakaan julkisille

paikoille, mutta kokeilepa heiluttaa

alaleukaa vasemmalle ja oikealle. Ota ensin

hampaat irti toisistaan, eli avaa vähän

suuta. Eikö tunnukin hämmentävälle?

Kannattaa kokeilla joka päivä. Mitä

tiukemmin alaleuka on kiinni yläleuassa,

sitä tärkeämpi on tämä treeni.
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Oletko koskaan kuunnellut näitä sanoja:

Ahistaa, niin ettei voi hengittää. Maha

kramppaa jännityksestä. Perhosia vatsan

pohjassa. En voi sulattaa sitä. Puhutaanko

niissä fyysisestä tuntemuksesta vai

tunteesta? Kaikki tunteet kuuluu elämään ja

kaikkia tunteita on hyvä tuntea. Koska suru

rasittaa keuhkoja, viha maksaa, huoli

mahaa, stressi aivoja ja pelko munuaisia, ei

näihin mainittuihin tunteisiin kannata

oman terveyden vuoksi jäädä

vuosikymmeniksi jumiin. Eikä ainakaan

turhaan. Huolenaiheista turhia erään

tilaston mukaan oli 83 prosenttia. Koska

vielä ei tiedetä käykö pahimmat pelot

toteen vai ei, niin ehkä kannata pilata tätä

hetkeä niitä liikaa miettimällä. 

On erilaisia ajatusleikkejä tätä auttamaan.

Turhasta huolehtiminen on myös opeteltu

taito. Täytyy opetella uusi sen tilalle. Tässä

kaksi vaihtoehtoista mallia:

 

Mieti tilanteen pahin vaihtoehto, paras

vaihtoehto ja todennäköisin vaihtoehto.

Helpottiko?

 

Voit myös miettiä mitä sitten tapahtuu, jos

pahin vaihtoehto tapahtuu. Entä mitä sen

jälkeen tapahtuu? Ja sen jälkeen ja sen

jälkeen ja sen jälkeen? Muutaman sen

jälkeen -vaiheen jälkeen huomaat, että

elämä jatkuu sittenkin. 

Otetaan tätä elämää pala kakkua kerrallaan

ja hoidetaan ne sata asiaa pois yksi

kerrallaan.
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Oletko miettinyt oman elämäsi tarkoitusta?

Eikö ole ihana kysymys! Minkä vastauksen

löysit? Marika Sarhan kanssa kirjoitan

Merkityksellinen minä -kirjaa osin tuon

elämän tarkoituksen pohtimisen

seurauksena. Tavoitteen kautta elämääni

tuli merkitystä. Merkityksen kautta ilo

tekemiseen. Ilon kautta flow arkeen.

Hymyillen minä tätäkin kirjoitan. Teetä on

mennyt litra. Sanoja on paperilla 2650 ja

aikaa on mennyt kaksi ja puoli tuntia. Kaksi

jumppataukoa olen pitänyt ja kerran syönyt

tänä aikana.*

Teen tätä luottaen, en pakottaen. Luotan

prosessiin, annan sormien tanssia

näppäimistöllä ja katson mitä tekstiä tulee.

Minulle hyvinvointioikeudesta puhuminen

on merkityksellistä, siksi koen iloa jopa

istuessani yksin näytön ja näppäimistön

kanssa tekstiä tuottamassa. Koen tekeväni

lapsilleni paremmin voivaa maailmaa ja

kavereita, jotka osaavat ottaa

hyvinvointioikeuden itsestään selvänä,

koska oppivat sen vanhemmiltaan.

 

 

 

 

 

*tekstintuottamisen aika, ei sisällä

editointiin kulunutta aikaa..



Hyvinvointioikeus
Kehon korjausopas

19

Usko itseesi ja usko itseäsi. Ihmisen keho

muuttuu koko ajan. Sen tarpeet muuttuvat

iän mukana, käytön mukana. Tämä ei nyt

tarkoita sitä, että käyttömahdollisuudet

automaattisesti kaventuisivat. Tämä

tarkoittaa sitä, että kehon tarpeet

muuttuvat vuosikymmenien mukana.

Lapset tarvitsevat ravintoa sekä kasvuun

että kuluvien solujen uusimiseen. Aikuiset

enää uusimiseen. Maratonin ja matolla

makaamisen jälkeen kehon tarpeet ovat

aivan erilaiset.

Raskaana ollessa yhdenlaiset ja erilaiset

tarpeet kuin ennen raskautta oli tai sen 

 jälkeen tulee olemaan. 

Naiset elävät kuun kierrossa ja se tuntuu

kehossa. Kunnioita sitä. Totea, että näin on,

se on normaalia (heh) ja opettele aina

paremmin kuulemaan kehosi oikeita

toiveita (ei vain pahissuolistobakteerien

probakandaa). Jos ennen tätä ateriaa söit

juuri välipalaa tai pelasit jalkapalloa kolme

tuntia, tarvitset erilaisen aterian. Jos nukuit

huonosti, kehosi pyytää sokereita

enemmän. Jos söit sokereita liikaa, nukut

huonommin. Kaikki kehossa vaikuttaa

kaikkeen kehossa. 

 

Aloita jostain erilailla tekeminen ja seuraa

mihin kaikkeen se vaikuttaa.
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Ymmärräthän, että sinun on ihan luvallista

voida hyvin?

 

Mitä sä et enää halua?

 

Mitä sä jatkossa haluat?

 

Mitä sä olet viiden vuoden päästä?

 

Ota kynä ja paperia, tai näyttö ja

näppäimistö ja vastaa noihin kolmeen

kysymykseen. Vastaa huolella. Anna tekstin

tulla sisältäsi. Lue mitä sinusta nousee. 

Nouseeko sanoista tavoite ja merkitys, ilo ja

tekemisen flow?

 

Vastaa tämän jälkeen vielä viidenteen

kysymykseen: 

Mikä on ensimmäinen asia, jonka voit ihan

itse tehdä? 

Sellainen tekeminen Joka vie kohti

tilannetta viiden vuoden päästä, eikä ole

kenestäkään toisesta tai yhtään mistään

ulkoisesta riippuvainen.

 

Mitä voit tehdä nyt?
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Usko itseäsi ja Usko itseesi

Neuvojia on paljon. Lähdekritiikkiä tarvitaan. Kukaan ei tunne sinun napaasi kuin sinä. Ole utelias

kysy miksi. Tunnista mitä asiaa kukin neuvoja ajaa, ole lähdekriittinen. Kenen oppeja he toistavat?

Ovatko ajatelleet itse? Ovatko itse onnistuneet siinä mitä opettavat? Löydä ne, joiden seurassa

innostut, voit paremmin, joiden neuvot tuntuvat kivoilta, helpoilta, toimivilta, joustavilta...

sellaisilta että ne kestävät elämää. Arki on olennainen ja juhlat kuuluu juhlia.  

 

Myös sinun sisälläsi voi olla useampia neuvojia. Ne täytyy myös oppia erottamaan. Alkuun

äänekkäimpiä ovat yleensä pahisbakteerien komentajat ja niiden alta vain vienosti kuuluu

hyvisbakteerien toiveet. Kysy aina miksi. Miksi tämä. Tekeekö tämä hyvää 10 vuoden päästä.

 

Pidä ruoka-olo-päiväkirjaa ja opi omat syy-seuraus-suhteesi. 

Totuus tulee aina julki. Viimeistään vessassa.
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Hyvinvointioikeudella on kahdeksan

tekemisen ulottuvuutta:

1 Ruoka ja ravinto

2 Palautuminen

3 Spurtit

4 Ilo, tunteminen

5 Läheisyys

6 Hengittäminen

7 Keskittyminen

8 Lempeys ja tavoite

Hyvän lisääminen ravintoon on olennainen. 

Minkä toisen otat huomion kohteeksi?

 

Sinulla on hyvinvointioikeus

Haluatko olla oman elämäsi unelmientoteuttaja?

 

IG

https://www.instagram.com/unelmientoteuttaja/

FB

https://www.facebook.com/unelmientoteuttaja.fi/

 

 


