M
IHMEDIEETTI,

JOKA TOIMII
Oletko jo kokeillut kaikki laihdutuskuurit ja
muotidieetit – turhaan? Kannattaisiko ajatella
homma uusiksi? Usko pois: laihtua voi kitumatta
ja melkein itsestään.
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itä näet, kun katsot peiliin? Miten puhut itsellesi?
Soimaatko kenties?
Kiellät heti itseltäsi
herkut, päätät kaivaa
kaloritaulukot esiin ja
ryhtyä tiukalle dieetille? Käyt tomerasti
suorittamaan jälleen laihdutuskuuria?
Todennäköisesti puhiset tyytymättömänä peilin edessä pian kitukuurin jälkeenkin. Mitäpä jos kokeilisit toisenlaista,
suorastaan vastakkaista lähestymistapaa?
Sellaista, joka monien asiantuntijoiden
mielestä on huomattavasti tehokkaampikin painonhallintakeino kuin kieltäytymiseen perustuvat kaalikeittodieetit ja niiden
modernit versiot.
Tällä dieetillä sinun ei tarvitse kieltää
itseltäsi mitään. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Sen nimi on hyväksyvä
tietoinen syöminen.
– Kutsun sitä ihmedieetiksi. Moni on
laihtunut ilman että edes yritti laihduttaa,
menetelmää opettava, mindfulness-guru
Leena Pennanen sanoo.
Suurin syy lihomiseemme on tiedostamaton syöminen. Ahdamme sisuksiimme
huomaamattamme liikaa kaikenlaista. Jos
sinun illalla pitäisi arvioida päivän syömistesi määrä, todennäköisesti arviosi
menisi reilusti alakanttiin.
Hyväksyvän tietoisen syömisen idea on
simppeli: jos pysähdymme ajattelemaan
ja aistimaan, mitä itse asiassa suuhumme
laitamme, alamme kuin itsestään syödä
terveellisemmin.
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii treenaamista – erityisesti ajatustyötä.

HYVÄKSY ITSESI,
MYÖS PAINOSI
Ensimmäiseksi se kaikkein vaikein. Opettele
hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet. Rakasta
itseäsi ja vartaloasi kaikkine kiloinesi.
Ennen laihduttajaa neuvottiin lätkäisemään jääkaapin oveen mahdollisimman
karu bikinikuva. Sen piti muistuttaa jatkuvasti: Katso nyt, kuinka inhottava olet
tuollaisena!
Julmaa. Eikä edes toimi. Silti olemme

mestareita koutsaamaan itseämme sättimällä, ja tästä tavasta on vaikea päästä
eroon. Jos itseään ei tunne kauniiksi,
haluttavaksi tai rakastettavaksi, alkaa
inhossaan usein tuunata kehoaan jännittyneen suorittajan raivolla. Epäonnistuneista laihdutusyrityksistä seuraa lisää
ruoskintaa ja syyllisyyttä – sekä luovuttaminen.
Kokeile, mitä tapahtuu, jos ankaruuden sijaan alatkin harjoittaa armollisuutta.
Myös vatsaröllyköitäsi ja jenkkakahvojasi
kohtaan.
Päätä, että kohtelet itseäsi hyvin ja alat
pitää itsestäsi hyvää huolta.
– Tie on se, että alkaa kehittää itseään
koskevaa ajattelu- ja puhetapaa hyväksyväksi. Kun tavoittelee pelkän laihtumisen
sijaan hyvää oloa, alkaa arvostaa itseään,
Pennanen selittää.
– Hyväksyntä ja myötätunto itseä kohtaan sulattavat sydäntä. Kun arvostat
itseäsi, alat tehdä parempia valintoja.
Huolenpidon tuntee kehossaan.

OPI KUUNTELEMAAN
KEHOASI
Seuraavaksi opettele kuulostelemaan kehoasi. Kun
pysähdyt, se kertoo kyllä,
mikä sille on hyväksi.
Esimerkiksi näin:
Rakastin karkkia niin, että ahmin sitä
lähes joka päivä. Pussillinen merkkareita
hupeni työpäivän lomassa. Kiinnitin
tapaani huomiota vasta, kun kollegani
haastoivat minut kuukauden sokerilakkoon. Ajatus mahassani lilluvasta sokerimönjästä alkoi ällöttää. Vatsassa alkoi
myös tuntua pahalta. Oloni ei todellakaan
ollut kevyt ja energinen.
Pennanen neuvoo vastaavissa tilanteissa keskittymään maistamiseen. Maiskuttele oikein hartaasti. Maistuuko se hyvältä?
Tuntuuko se hyvältä? Onko se hyväksi?
– Jos pysähtyy aistimaan, miltä suupala itse asiassa maistuu, voi huomatakin,
että eihän se edes ole hyvää. Sitten huomaa kehonsa tuntemukset: tämä ei tee
minulle hyvää. Tästä syntyy kyky valita
toisin.
Koukuttavat mätöt on kaiken varalta
varminta jättää ostamatta ja putsata ne
myös kodin kaapeista pois kiusaamasta.

Keskity nauttimaan syömisestä ja syö
vain sellaista, mistä nautit. Silloin syöt
vähemmän. Todennäköisesti et oikeasti
nauti jokapäiväisestä viineristä, mutta on
eri asia nautiskella munkkipossu vaikkapa kerran viikossa torikahvilassa. Sehän
on silloin spesiaalihetki.

TUNNISTA OIKEA
NÄLKÄ
Milloin sinulla oli viimeksi oikea nälkä? Tyhjyyttään kurniva vatsa, joka
haittasi keskittymiskykyä
ja vaatimalla vaati ravintoa? Etkö muista?
Kun napostelemme jatkuvasti, emme
koskaan tunne oikeaa nälkää. Emme
yleensä osaa arvioida syömisiemme määrää ja hotkimme huomaamattamme liikaa. Annoskoot ovat kasvaneet 10–20
vuodessa salakavalasti, ja syömme jatkuvasti muuhun kuin nälkäämme.

”KUN NAPOSTELEMME
KOKO AJAN, EMME
KOSKAAN TUNNE
OIKEAA NÄLKÄÄ.”
Jos vain näemme suklaan, noukimme
sen suuhumme. Vesi herahtaa oitis kielelle, kun haistamme pullan. Tai sitten
yksinkertaisesti vain tekee mieli laittaa
jotain suuhun, joka kaipaa jauhamista.
Voimme ahmaista viinerin myös pelkän
tavan vuoksi; olemme totuttaneet aivomme siihen, että jokaisen iltapäiväkahvin
kanssa on saatava makeaa.
Lisäksi on tunnenälkä. Nielemme
munkin tuosta vain, koska stressaa, surettaa tai kyllästyttää.
– Harva syö fysiologiseen nälkään.
Ruualla yritetään tyydyttää jotain sellaista, mikä ei ikinä tyydyty syömisellä, Pennanen muistuttaa.
– Jos yrittää saada myötätuntoa suklaalla, koukuttuu sokeriin. Opettele tuntemaan aito nälkä ja erottamaan se sydämen
nälästä.
Syötkö siis kenties pettymykseen tai
pelkoon? Ahdistukseen? Turhautumiseen? Tunnista tunteesi ja käsittele ne jollain paremmalla tavalla.
MENAISET
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KESKITY SYÖMISEEN,
SYÖT VÄHEMMÄN

NÄIN ONNISTUIN PYSYVÄSTI

Kuinka monta syömiseen
liittyvää päätöstä tai valintaa teet päivittäin? Yllättävän monta – jopa kaksisataa – mutta suurinta osaa et edes ajattele.
Marketissa, lounasbuffetissa ja jääkaapilla toimimme usein autopilotilla.

EMMI LAUKKANEN

KESKITY NAUTTIMAAN
SYÖMISESTÄ JA SYÖ
VAIN SELLAISTA, MISTÄ
NAUTIT.
Syömisestä on tullut oheistoiminto.
Hutaisemme aamiaisen lehdenluvun
lomassa, lounaan tietokoneen ääressä tai
työkavereiden kanssa pälättäen ja illallisen
televisioon keskittyen. Tuliko taas kauhottua epähuomiossa tarpeettoman paljon?
Ainakin osa ruokahetkistä kannattaisi
pyhittää niin, että syö rauhassa ja verkkaisesti pureksien.
Yleensä tajuamme vasta jälkikäteen
syöneemme liikaa, ähkystä. Sen voi välttää syömällä hitaammin. Haarukan voi
välillä laskea lautaselle ja kuulostella, josko
vatsa olisi jo mukavan kylläinen. Amerikkalaistutkimuksen mukaan ne, jotka
käyttivät lounaaseen 22 minuuttia, söivät
88 kaloria vähemmän kuin 9 minuutin
ruokailijat.

ENTÄS JOS
RETKAHDAN?
Pennanen, mindfulness-kouluttaja ja elintarviketieteiden maisteri, tunnustaa olevansa itsekin tunnesyöppö
– ja aiemmin pahastikin sokerikoukussa.
Koska sokeri addiktoi vahvasti, karkkihyllyn luona iskee himo. Suklaapatukka
herättää oitis impulssin, joka johtaa rutiininomaiseen toimintaan: patukka on alta
aikayksikön ostoskorissa matkalla kassan
kautta suuhun.
Tämä ketjureaktio olisi pysäytettävä.
– Jos pystyn pysähtymään ja olemaan
tietoisesti hetkessä läsnä, minuutin päästä impulssi on hävinnyt.
Ylimääräiset kalorit vaanivat autopilotilla suhaavaa kaikkialla: kaupassa, töissä,
kotona, kylässä…
– Kyse on impulssien näkemisestä.
Vähitellen niiden kanssa oppii elämään.
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On vain kehitettävä kykyä huomata. Tajuaminen tulee sen jälkeen. Ensin ikään kuin
siirretään hetkeä, ei lähdetä heti mukaan.
Pysähdy hetkeksi miettimään, tarvitsetko tosiaan himosi kohdetta nyt. Tuleeko siitä hyvä olo? Kun Pennanen selviää kaupasta ilman tarpeetonta patukkaa, hän taputtaa itseään olalle: Hyvä Leena, hienosti!
Jos Pennanen kaikesta huolimatta päätyy ostamaan suklaata, hän yrittää olla
hotkaisematta sitä kokonaan. Sen sijaan
voi nautiskella yhden palasen hitaasti ja
tarjota loput kavereille.

Entä jos kuitenkin käy niin, että koko
patukka katoaa omaan suuhun?
Silloin moni piiskaa itseään: Taas söin
tänkin! Olen surkea!
”Sortumista” seuraavat soimaus ja
syyllisyys, mitkä tunnetusti johtavat huonosti parannukseen. Sen sijaan kannattaisikin ajatella kuten Pennanen:
– Tää on elämää, kuuluu oppimisprosessiin. Seuraavalla kerralla on taas uusi
mahdollisuus pysäyttää kierre.
Tärkeintä on tiedostaa, mitä tekee. Yhtä
tärkeää on arvostaa itseään. l

MARJU HUUHTANEN, 48,
– 13 KILOA

MARJA VEHMER, 67,
– 5 KILOA

MERJA HOLAPPA, 33,
– 15 KILOA

”TUNTEET JA SYÖMINEN
OVAT KAKSI ERI ASIAA”

”TÄRKEINTÄ EI OLE
LAIHDUTUS VAAN MUUTOS”

”PITÄÄ SYÖDÄ,
ETTÄ LAIHTUU”

OLEN KOULUTUKSELTANI fysioterapeutti, ja liikunta on aina
ollut intohimoni. Olen liikkunut
keskimäärin tunnin tai kaksi päivässä
mutta miettinyt silti, mitä teen väärin. Painoni on heitellyt koko elämäni ajan.
Viime kesänä kyllästyin huonoon
oloon ja ajattelin, etten halua jatkaa
näin. Tajusin, että olen jo sen ikäinen,
että jos en tee jotain, alan popsia lääkkeitä. Se tuntui hirveän pahalta ajatukselta.
Ensin piti tunnustaa, että teen jotain
väärin. Nälkäisenä jumpan jälkeen söin
epäterveellisesti, ja kun oli rankkaa,
annoin itselleni luvan syödä. Jos ei iltaisin välitä, mitä syö, saa helposti tuplattua päivän kalorimäärän.
Tajusin, että hyvä olo on paljon kiinni
siitä, mitä syön. Sain liikunnasta hyvää
oloa, jonka mitätöin sillä, etten syönyt
kunnolla.
Jätin tietoisesti herkut pois, mutta tiesin, että se ei riitä. Piti tehdä perusteellinen muutos ruokavalioon. Aloin muun
muassa syödä aamupuuroa ja pienensin
annoskokoja. Yksinkertainen, tavallinen
ruoka on avain hyvinvointiin. Ei siihen
vaadita terveystuotteita tai kuureja.
Täytyy kokea omassa kehossa, että
olo on parempi. Olen tajunnut, että tunteiden hallinta ja syöminen ovat kaksi eri
asiaa. Jos tulee vastoinkäymisiä, tunteet
pitää elää, ei turruttaa herkuilla.”

OLEN AINA OLLUT lievä jojoilija
ja syönyt huonolla omallatunnolla. Pari vuotta sitten
laihdutin syömällä vokkivihanneksia. Se
kaikki tuli takaisin – niinhän siinä aina
käy.
Kun kuntokeskuksessa tehtiin viime
syksynä kehonkoostumusmittauksia,
huomasin, että rasvaprosenttini oli aika
kova, vaikka en ollut mitenkään lihava.
Verenpainekin oli noussut.
Aloitin fustratunnit, joilla keskityttiin
keskivartalon lihaksiin. Minulle tehtiin
myös ruokavalio, jossa oli paljon proteiinia. Olin yksinelävänä ihmisenä syönyt,
mitä sattuu. Tein paljon voileipiä, ja kun
iltaisin oli nälkä, söin ihan mitä vain enkä
osannut lopettaa.
On huono suunta, jos ikää tulee ja paino nousee paljon. Haluan vireyttä ja
hyvää oloa.
Nyt käyn neljästi viikossa ryhmäliikuntatunneilla ja syön 3–4 tunnin välein, kaksi lämmintä ateriaa ja paljon rahkaa ja
raejuustoa. Aluksi minulla oli valtava
uskonpuute. Voiko näin valtavasti syömällä todella laihtua?
Nyt olen niin tottunut terveelliseen
ruokaan, että rasvaisesta ruuasta tulee
huono olo. Lihasmassakin on kasvanut.
Olen alkanut uskoa, että terveellinen
ruokavalio toimii. Olen vireämpi, ja
verenpaine on laskenut. Ajattelen, että
tämä on pysyvä elämänmuutos.”

REILU VUOSI SITTEN mietin, että
jospa olisin ensi kesänä kunnossa. Istuin sohvalla karkkipussi kourassa ja tiesin, että näin se ei
onnistu.
Harrastin teininä liikuntaa, mutta kun
lähdin opiskelemaan, väittelin tohtoriksi
ja tein lapsia, oli niin kiire, että liikkuminen oli kävelylenkki, ei muuta. Jos kävin
salilla, tein samoja liikkeitä samoilla painoilla ja kaiken väärin.
Aloin etsiä personal traineria netistä
ja löysin Toni Väyrysen. Aluksi hävetti,
mihin kuntoon olin päästänyt itseni. Usko
itseen oli mennyt vuosien aikana.
Nyt olen jäänyt koukkuun. On todella
motivoivaa, kun huomaa, miten paljon
nousee rautaa.
Isoin oivallus, ja järkytys, on ollut se,
että pitää syödä, että laihtuu. Pari salaatinlehteä päivässä ei riitä. Minulle ei meinannut aluksi mennä jakeluun, kun Toni
sanoi, että pitäisi syödä enemmän. Syön
seitsemän kertaa päivässä ja treenaan
kuudesti viikossa. Olen jättänyt viljat ja
maitotuotteet.
Ilman Tonia en olisi tässä. Treenistä
saa enemmän irti, kun sen tekee kahdestaan. Kymmenen toistoa saattaakin olla viisitoista. Tarvitsen jonkun, joka hengittää
niskaan. Ennen en jaksanut tehdä töiden
jälkeen mitään, nyt menen salille. Oppilaatkin kysyvät töissä, miksi olen heti
aamusta niin virkeä.” l
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