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Hengähdä
hetkeksi

Aikoinaan täyteen ahdettu kalenteri oli
ylpeyden aihe. Toisin on nyt. Vaikka stressiä
on lähes kaikilla, se ei ole trendikästä.
Stressin hallitseminen sen sijaan on.
Teksti Ulla R antak ari Kuvat Colourbox
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Tsemppaa
parempi mieli

Armelias mindfulness
Kiireessä ja stressaantuneena tuntuu
usein siltä, että ei ehdi olla läsnä nykyhetkessä vaan murehtii menneitä tai stressaa
tulevaa. Mindfulness-menetelmä auttaa
palaamaan hetkeen ja rauhoittumaan.
Mindfulness eli tarkemmin MBSR –
Mindfulness-Based-Stress-Reduction -menetelmän loi Jon Kabat Zinn 30 vuotta
sitten, ja se perustuu mietiskely- ja joogaharjoituksiin.
Käytännössä mindfulness on itsehoitomenetelmä, jota harjoittamalla voi oppia
elämään täyttä elämää tässä ja nyt sekä
hyväksymään negatiiviset asiat ja elämään taitavammin niiden kanssa. Apua
menetelmästä voi saada esimerkiksi stressiin, uupumukseen, ahdistuneisuuteen,
unihäiriöihin ja erilaisiin riippuvuuksiin.
Kokeile menetelmää sulkemalla silmäsi. Tunnustele, miltä kehossasi tuntuu,
kun hengität syvään sisään ja ulos. Kun
hengitys rauhoittuu, mielikin rauhoittuu.
Erilaisia harjoituksia toistamalla elämänilo palaa ja arkisetkin asiat alkavat tuottaa hyvän olon elämyksiä.
A s i a n t u n t i j a ke h o p s y ko te ra p e u t t i
(E C P) j a M i n d f u l n e s s - ko u l u t t a j a
Le e n a Pe n n a n e n .

Life Coaching eli elämäntaidon valmennus auttaa treenaamaan omaa mieltä
haluttuun suuntaan, kuten esimerkiksi
levollisemmaksi ja positiivisemmaksi.

1. Herää aamulla puoli tuntia normaalia
aikaisemmin. Aloita päivä positiivisesti
kirjoittamalla ylös hyviä asioita itsestäsi.

2. Opettele olemaan hiljaisuudessa. Älä
avaa aamulla tai kotiin tullessasi radiota
tai televisiota. Kun liiallinen meteli on
pois, keho ja mieli rauhoittuvat.

3. Mieti, millaiset asiat rauhoittaisivat

sinua juuri nyt. Osta lempikukkiasi,
nuuhki rauhoittavaa tuoksua, lähde katselemaan itsellesi tärkeää maisemaa tai
hakeudu rauhoittavan ihmisen seuraan.

4. Opi löytämään jokaisesta asiasta

jotain hyvää. Positiivisella ajattelulla on
rauhoittava vaikutus mieleen ja myös
kehoon.

5. Muistele nukkumaan mennessäsi

päivän aikana tapahtuneita hyviä asioita
negatiivisten vatvomisen sijaan. Päätä,
millaisella tuulella haluat seuraavana
aamuna herätä.

6. Opi olemaan kiitollinen pienistä

asioista, kuten kypsästä avokadosta, 50
sentistä farkkujen taskussa tai vanhuksen hymystä bussipysäkillä.
Vink it antoi Life Coach
S anna Mämmi

sinun k e h o s i
Rauhoittava
joogaharjoitus
Joogassa hengitykseen ja liikkeisiin keskittymisen myötä olo muuttuu vähitellen
rauhallisemmaksi. Pysy rentouttavissa jooga-asennoissa 5–10 minuuttia silmät suljettuina ja rauhallisesti hengittäen.

1. Istu risti-istuntaan. Aseta kämmenet ja

sormet yhteen sydämen eteen. Seuraa hengitystäsi ja sitä, miltä se tuntuu kehossa, parin minuutin ajan.

2. Laita kaksi vilttiä päällekkäin 15 sentti-

metrin päähän seinästä. Asetu vilttien päälle, jalat pystyyn seinää vasten, yläselkä ja
hartiat lattialla. Anna lantion ja istuinluiden
tipahtaa rennosti vilttien päältä lähemmäksi seinää.

3. Aseta rullatut viltit polvien ulkosyrjien
viereen molemmille puolillesi. Asetu selinmakuulle jalat koukussa. Avaa jalat lonkista auki niin, että polvet tulevat vilttien
päälle ja jalkapohjat yhteen. Nosta kädet
rennosti pään yläpuolelle lattialle.

4. Istu lattialla ja aseta tuoli eteesi niin,

että jalkasi ovat suorina tuolin alla. Taivuta varovasti eteenpäin. Nosta kätesi tuolin
istuinosalle kämmenet päällekkäin ja tue
otsasi niiden päälle. Siirrä tuolia varovasti
eteenpäin niin ja jäät mukavaan venytykseen.

5. Käy selinmakuulle, kädet hieman irti

Opi olemaan kiitollinen pienistä asioista, kuten
kypsästä avokadosta, 50 sentistä farkkujen
taskussa tai vanhuksen hymystä bussipysäkillä.

vartalosta. Anna jalkaterien hakeutua rentoina ja painavina omiin suuntiinsa. Laske
leukaa hieman kohti kaulakuoppaa.

6. Nouse rauhallisesti risti-istuntaan. Tuo
kämmenet yhteen sydämen eteen. Taivuta päätä alas ja avaa silmät. Kiitä itseäsi ja
tunne rauhoittunut olo kehossasi. n
O hjeet an toi jo o gaop ettaja
S atu Tuomela (w w w.satutuomela.
com, w w w.mo ola.fi)

Hemmottele
aistejasi
nautinnollisella
öljyhoidolla.
Vinkit löytyvät
sivulta 48.
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