
”Olet oman elämäsi
paras asiantuntija.”
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Stressireaktion ennaltaehkäisy- ja purkamiskeinoja:
1. Sanasiivous

2. Kehon tuntemus – tunteiden vastaanottaminen /  

 loitontaminen / purkaminen

Pidä kiinni omista oivalluksistasi – ne ovat  
terveyden ja pitkän iän salaisuus.

Kananmunankuoriviisaus!
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Esimerkki ruokailuun liittyvästä  
tiedostamattomasta uskomuksesta: 
”Makean syöminen poistaa epämukavat tunteet.”

A. Vauva itkee  äiti antaa rintaa 

B. Ruoka lohduttaa, poistaa epämukavan tuntemuksen kehosta 

C. Epämukavat tunteet aiheuttavat makeanhimon

Uskomuksen purkamiskeinoja:
1. Minäkuvan designaus

2. Sanojen alkukirjaimet esim. MOPO 

3. 0–10 tavoiteasteikko

4. TRE-harjoitteet
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Hyväksyessämme epätäydellisyytemme ja  
kuolevaisuutemme koemme itsemme ehyiksi. 
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Muutokseen liittyvät epämukavat tunteet on tärkeä purkaa, koska purkamatto-

mana ne kuormittavat aineenvaihduntaa kiihdyttämällä kortisonituotantoa, mikä 

puolestaan kohottaa verensokeritasoa ja lisää insuliinituotantoa (vyötärölihavuus). 

Stressi itsessään heikentää myös immuunipuolustusta tuhoamalla maitohappobak-

teerikantaa suolistossa. Autoimmuunireaktio voi tulla myös itselle sopimattomasta 

ravinnosta, esim. viljan proteiinista ns. vuotava suolisto. 
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C-vitamiini

Kun solumme saavat oikeaa ravintoa uudistumiseensa ja soluhengitykseensä 

(makroravinto; hiilihydraatit, proteiinit, rasvat sisään ja mikroravinteilla; vitamii-

nit ja kivennäisaineet suoja ja kuona ulos), olemme varmistaneet itselle syvän 

hyvän yöunen ja päivävirkeyden ja jaksamme tehdä vapaaehtoisesti ne toimet, 

mitkä kullekin elämään kuuluvat. 
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Liikunnan ilo syntyy siitä, kun hiilihydraatti-, rasva- ja proteiiniaineenvaihdunta on 

tasapainossa ja keho saa riittävästi vitaaliaineita (vitamiinit ja kivennäisaineet).

Kivennäisaineet rauhoittavat elimistön ja takaavat syvän, hyvän ja rentouttavan 

yöunen.

Kolesteroli on ihmiselle elintärkeä aine. Solukalvon rakentaminen ja sappiyhdistei-

den valmistuminen ja aivojen toiminta ovat kolesterolista riippuvaisia. Kolesteroli 

on myös useiden hormonien ja D-vitamiinin esiaste.
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Olet oman ravitsemuksesi paras asiantuntija.

Kuuntele kehoasi ja mieltäsi ja luota tuntemuksiisi.

Kirjallisuusvinkit:

Sirkka Santapukki: Oivallus – elämäsi eliksiiri

 Yhteys

 Vapausvoima – oivalla vastuun ilo!

Antti Heikkilä: Diabeteksen hoito ruokavaliolla

 Siunattu kipu

Taija Somppi: Parantavat rasvat

Lisätietoa löytyy: www.anttiheikkila.com

TRE – harjoitteet: 



Sirkka Santapukki
Oivalluskouluttaja, terveysvalmentaja 

ja kirjailija

NLP Trainer, NLP Master Coach

Työkirja pohjautuu Sirkka Santapukin kirjoihin Vapausvoima, Yhteys sekä  

Oivallus – elämäsi eliksiiri, jossa on tietoa oivallusmenetelmästä,  

laaja työkirjaosa, lähteet ym.

”Tee työtä kuin 
eläisit ikuisesti.
Rakasta kuin 

kuolisit huomenna.”
– Seneca


