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Ruoka-olo-päiväkirja on työkirja sinulle, joka lähdet matkalle kohti parasta
hyvinvointioikeuden voimaannuttamaa arkea.  Kuten kaikki päiväkirjat,
tämä on yksityinen, salainen ja vain sinun silmillesi. Tänne merkattuja
asioita, ajatuksia, totuuksia tai tunnustuksia ei ole tarkoitettu jaettavaksi.
Minä en koskaan tule pyytämään nähdä tai kuulla mitä tänne kirjoitit.
Halutessasi voit merkintöjä ja huomioitasi jakaa, kun koet, että se auttaa
sinua eteenpäin.  
 
Valmennuksessa huomaat palaavasi tähän ruoka-olo-päiväkirjaan
toistuvasti. Tämä tehdään, jotta voisit vertailla nykytilaa tavoitetilaan
tarvittavaan tekemiseen. Tee merkinnät tänne huolella ja rehellisesti. Voit
mennä eteenpäin vain tietämällä tarkalleen missä olet lähtiessä.
Suunnistajan on metsässä tiedettävä missä on ja minne on menossa, jotta
voi asettaa kompanssinsa oikein. Siitä tässä on kyse. 
Tervetuloa matkalle kohti sinun parasta arkea. 
Halauksin, Mira



Ruoka-olo-päiväkirja
Kehon korjausopas

3

Hänen nykyisyyttään sinä myös omaksi

tulevaisuudeksi rakennat. Jos mallinnat

isovanhempiasi tai vanhempiasi niin

ajattelussa, tekemisessä kuin ravinnossa,

niin heideän terveyttään sinä myös kopioit.

 

Valinta on täysin sinun sen suhteen ketä

mallinnat, fanitat ja kopsaat arkisissa

valinnoissa. 

 

Kun löydät omalle kehollesi sopivat tavat,

kehosi löytää sisäisen tasapainon, joka

näkyy kaikessa sinussa ja heijastuu myös

peilissä. Olet oman kehotyyppisi mukaisesti

paras oma itsesi silloin. 

 

Oletko valmis? 

 

Uskotko, että sinulla on hyvinvointioikeus

ja että on ok voida hyvin, hymyillä,

onnistua, näyttää hyvältä ja olla energinen?

 

On ok olla ok.

Olet siinä missä olet, koska olet harjoitellut

ja toistanut tiettyjä rutiineja. Kuvan herrat

ovat samanikäisiä. Heidän arkensa on

tietyiltä osin täysin erilaista, joka näkyy

erilaisina vatsalihaksina. Heille myös, kuten

sinullekin, on kaikista helpointa jatkaa

tuttua tekemistä myös tästä eteenpäin.

Pullean vatsan herra tietää tasan kuinka

ylläpitää mahaansa ja samoin juomapulloa

käsissään pitelevä herra. Kummallekin

toisen arki tuntuu vieraalta ja oma helpolta.

Omaan he ovat tottuneet. Omastaan heillä

on tuhansien päivien ja toistojen kokemus.

 

Tietty tekeminen toi sinut tähän - tähän

kehon muotoon, virkeyteen, unen

syvyyteen, peilikuvaan, tyytyväisyyteen...

Tiedät tasan kuinka ylläpitää nykytilaa.

Osaat myös kuvitella mihin se johtaa. 

Vai osaatko? Jos et osaa, niin mieti ketä sinä

kopioit nyt? 

Kenen elämänohjeita, rutiineja sinä seuraat

ja noudatat? 
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Ennen kuin aloitetaan itse päiväkirja vastaa

näihin kysymyksiin

 

Mitä et enää halua? 

Minkä haluat loppuvan? 

 

 

Mitä haluat sen sijaan? 

Vaihda aiemmat lauseet käänteisiksi.

Jos vaikka et enää halua pelätä vessassa

käymistä, haluat sen sijaan käydä siellä

kevein mielin ja ilahtua tuloksesta.

 

Millainen haluat olla viiden vuoden

kuluttua?
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Merkkaa ylös kaikki mitä teet. Kalenterissa

on nyt vain osa siitä teet. Sieltä puuttuu

vähintäänkin nukuttujen tuntien määrä.

Ehkä sieltä puuttuu kaupassa käynnit,

lasten kuskaukset, kahvipaussit ja puhelut,

jotka vaikuttavat tunnetilaasi. 

 

Merkkaa ylös myös ulkoilut, urheilut,

siivoaminen, hyötyliikunta, syömisajat ja

syömiset, leffan katsomiset, lautapelit

lasten kanssa, parisuhdelaatuaika, sohvalla

makoilut, kirjan lukemiset, ajatuksiin

unohtumisen hetket, aika ystävien kanssa,

merkitykselliset keskustelut.. Merkkaa ylös

ylipäätään kaikki mitä teet. Täytä sun

kalenteri sitä mukaa, kun tapahtuu, sillä

mitä tapahtuu. 

Nyt ei suunnitella etukäteen, vaan

tallennetaan tapahtunutta jälkikäteen.

Ruoka-olo-päiväkirja tarkoittaa sitä, että

mielellään kahden viikon ajan ja ihan

minimissään kolmen päivän ajan pidät

kirjaa kaikesta - ihan kaikesta.

 

Voit ottaa erillisen vihkon ja kynän ja pitää

perinteistä päiväkirjaa. Se on kiitollisin

työkalu myöhempää käyttöä ajatellen ja

työläin nyt. Jätä se ajatukseksi ja tartu

toiseen vaihtoehtoon, jos tiedät jo nyt, ettei

päiväkirjan kirjoittaminen onnistu.

 

Käytätkö nyt paperista vai sähköistä

kalenteria? Kumpikin käy. Paperisen

kalenterin kanssa tarvitset värikyniä ja

sähköisen kalenterisi ominaisuuksiin

kuuluu todennäköisesti värikoodaus-

toiminto, jonka nyt opettelet ja otat

käyttöön. Valitse vihko tai kalenteri. 
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Kuinka sinä voit, on ruoka-olo-päiväkirjan

tärkein merkintä. Ruoka-olo-päiväkirjaan

merkataan tekemiset (toiminta, uni, liike,

ruoka) ja toiminnan tunnetila eli sitä

koskevat ajatukset, olo, vointi ja fiilis.

Tähän tarvitaan niitä värejä. 

 

Valitse muutama väri kullekin tunne- tai

olotilalle joita koet. Musta-valkoinen hyvä-

huono -koodaus ei riitä. Ota käyttöön

tarpeeksi monta väriä sinun tunneskaalaan.

Eri värejä kuvaamaan vaikka sanoja

energinen, väsynyt, innostunut, kivulias,

ärtynyt, onnistunut, ilahtunut, tuskastunut,

surullinen, voimaantunut... Värejä ei ehkä

tarvitse olla kymmentä enempää, viisi tai

kuusi voi riittää oikein hyvin. Merkitse

värillä tunnetila millä teit. Värjää jokainen

tekeminen jollakin värillä. Voit myös laittaa

kokopäivä-merkinnäksi perusvireen, joka

päivääsi kannatteli tai vaikka suoliston

toiminnan kuvauksen. 

 

Tee vielä päivän lopuksi viimeisenä

merkintä siitä moneltako menit

nukkumaan ja mikä oli päivän

kokonaishyvinvointiaste (tämä voi olla

vaikka prosenttiluku 0-100 väliltä).

 

Ruuista, juomista ja salaa syödyistä

karkeista voit myös ottaa kuvat, jos niiden

ylöskirjaaminen on liian hankalaa.

Ainesosalistat on myös helpoin kuvata, jos

epäilet jotain ruoka-aineallergiaa ja olet

kurssilla sen vuoksi.

 

Laita kuvat tallentumaan suoraan johonkin

erilliseen kansioon, josta vain sinä näet ne.

Täten päiväkirja pysyy salaisena.

 

Varmista, että myös kuvan ottoaika ja

sijainti tallentuu.

 

Ruokien kirjaaminen on yleensä vaikeinta.

Varsinkin ne satunnaisesti palaverihuoneen

kulhosta napatut karkit, kuka niitä laskee

tai muistaa enää illalla? Nyt pitäisi muistaa.

Moni jättää karkit syömättä, kun ne pitäisi

kuvata. Jos teet niin, olet jo tehnyt ekan

muutoksen arkeesi ja se on ihan ok. Ei

sinun tarvitse jatkaa kokouskarkkien

syömistä tämän harjoituksen vuoksi. Mutta

syödyistä karkeista tehdään merkintä tai

otetaan kuva. 

 

Muista että tämä päiväkirja on vain sinulle.
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Ruoka-olo-päiväkirjaan kirjataan sekä tekemiset että tulokset, koska hyvinvointi ja pahoinvointi

ovat tekemisen tulosta. Olet harjoitellut tällaisen arjen elämistä ja tällaista tulosta se tuottaa.  

 

Pitämällä päiväkirjaa kahden viikon ajan, saat selkeän, rehellisen ja avoimen tilannekatsauksen

ja selkeät syyt siihen miksi olet siinä tilanteessa missä nyt olet. Nykytilan selvittämisen jälkeen

sinun on helpompi lähteä tekemään muutosta siihen missä sitä eniten tarvitset tai missä se nyt

on helpointa. 

 

Kahden viikon jälkeen voit vastata sivun kolme harjoitusta seuraavaan kysymykseen: 

Mikä on se yksi asia, jonka voit itse tehdä oman hyvinvointisi eteen juuri nyt?

 

Nyt alkaa. Ota värisi ja ala merkata. Oman hyvinvointioikeutesi vuoksi sinä tätä teet.

 


