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Tässä osiossa annan sinulle vinkkejä ja ohjeita itsestä huolenpitämiseen sekä sisäisesti että 

ulkoisesti. Itsestä huolehtimisessa juuri nämä kaksi näkökulmaa ovat tärkeät: sisäinen ja ulkoinen 

hyvinvointi. Kun voit sisäisesti hyvin, se näkyy myös ulospäin. Ja jos hoidat omaa ulkonäköäsi 

rakkaudella, se saa myös olon kohenemaan sisältäpäin. 

 

Ajatukset 
Sisäinen hyvinvointi lähtee omista ajatuksistasi itseäsi ja ulkomaailmaa kohtaan. Omat ajatuksesi 

on se kaikkein tärkein avain Jumalataroloon. Muuttamalla omat ajatuksesi muutat sekä sisäisen 

että ulkoisen maailmasi sydämen toiveitasi vastaavaksi. Tästä puhuimmekin jo moduulissa kaksi, 

jos haluat, voit kerrata sen opintoja tässä kohtaa. 

 

Tässä vaiheessa, kun olemme kurssilla tehneet harjoituksia ja työtä ajatusmaailmasi 

muuttamiseksi tavoitettasi kohti, olet varmasti nähnyt jo edistymistä sekä itsessäsi että 

maailmassa ympärilläsi. Ajatusmallien muuttaminen on kuitenkin aika hidasta, ja siksi kannustan 

sinua jatkamaan töitä niiden eteen. On erittäin helppoa lipsua takaisin vanhoihin ajatusmalleihin ja 

kaavoihin heti, kun jotain odottamatonta ikävää tapahtuu. 

 

Jos sinulle on käynyt näin, älä lannistu. Olet edelleen se ainoa, joka pääsi sisällä ajattelee, ja sinulla 

on edelleen aivan yhtä suuri valta muuttaa ajatuksesi ja elämäsi. Se valta ei katoa sinulta yhtään 

mihinkään. Älä syyttele itseäsi, vaan totea, että nyt osaat paremmin, ja aloita alusta ajatustesi 

muokkaus.  

 

Kaikki se, minkä lähetät maailmankaikkeuteen palaa sinulle monikertaisena takaisin. Kannattaa 

olla siis hyvin tietoinen siitä, millä taajuudella energiasi värähtelee ja miten kohtelet itseäsi ja 

muita. Voit saada rakkautta ja kaikkea hyvää vain, jos aidosti tunteissasi ja ajatuksissasi tunnet 
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olevasi niiden arvoinen ja sallit itsesi vastaanottaa ne. Jos tunnet tässä epätasapainoa, voit palata 

neljänteen moduuliin, jossa aiheena on itsesi rakastaminen.  

 

Voit myös tehdä työtä edelleen affirmaatioiden parissa. Affirmaatiot auttavat sinua kääntämään 

ajatuksiasi pikkuhiljaa positiivista kohti, ja kun ajatuksesi muuttuvat, alkaa myös niiden vaikutusta 

voimistava tunne kasvaa sisällä kerta toisensa jälkeen. 

 

Muistatko vielä tavoitteesi, jonka kurssin alussa itsellesi määritit? Onko tavoitteesi vielä sama? 

Pohdi nyt tavoitettasi, ja kirjoita 20 tavoitettasi tukevaa affirmaatiota. Kirjoita affirmaatiot 

preesensissä, niin kuin ne olisivat jo totta elämässäsi. Toista affirmaatiot itsellesi kaksi kertaa 

päivässä kolmeen kertaan, ja keskity siihen tunteeseen, joka sinussa syntyy, kun ajattelet, että ne 

ovat jo tapahtuneet sinulle. 
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Ruokavalio 
Todella tärkeä osa itsesi huolenpitämisessä on myös se ravinto, jota itsellesi annat. Ruokavaliosi 

laatu vaikuttaa koko elämänlaatuusi: elinvoimaasi, vireystilaasi, terveyteesi ja myös ulkonäköösi. Ei 

ole lainkaan yhdentekevää, mitä ruokaa suustasi laitat sisään. 

 

Ruuan tehtävä on tarjota meille energiaa ja ravintoaineita, jotta kehollamme olisi mahdollisimmat 

hyvät olosuhteet toimia oman hyvinvointimme eteen. Usein emme kuitenkaan omilla 

valinnoillamme tue kehomme prosesseja. Syömme ruokaa, josta kehomme ei saa irti ravinteita, 

ainoastaan ravinnetyhjiä kaloreita, ja pitemmän päälle kehomme sairastuu. Sitä ennen ravinteiden 

ja energian puute tuntuu olossamme esim. väsymyksenä, verensokerin heittelynä ja aivosumuna 

päässämme. 

 

Myöskään nautintoa ei saa unohtaa ruuan suhteen. Hyvä ja ravinteikas ruoka voi olla myös hyvää, 

ja onkin. Usein, kun olemme tottuneet syömään rasva- ja hiilihydraattipitoista ruokaa, erityisesti 

runsassokerisia ruokia ja herkkuja, huomaamme, että kehomme suorastaan huutaa niitä tietyissä 

tilanteissa, erityisesti kun verensokeri laskee liian alas. Mutta kun opettelet säännöllisen 

ruokarytmin ja syöt terveellisesti, huomaat, että kaikki mieliteot epäterveelliseen ruokaan 

häviävät. Tunnet olosi energiseksi, tunnet elinvoiman ja energian virtaavan kehossasi aivan uudella 

tavalla ja ajatuksetkin juoksevat ihan eri tavalla kuin ennen. Ravinnolla on valtava vaikutus omaan 

hyvinvointiisi ja jaksamiseesi. 

 

Olen tehnyt sinulle erillisen ohjeistuksen ja reseptivihon, josta toivon, että saat paljon inspiraatiota 

ja ohjeita ruokavaliosi muuttamiseen. Siinä on ohjeita ruokarytmiin, sekä reseptejä, joita voit 

kokeilla. 

 

Ruokavalion suhteen tärkeintä on muistaa se, että me kaikki Jumalattaret olemme yksilöitä: tee 

muutoksia pikkuhiljaa ja opettele kuuntelemaan kehoasi ja sen viestejä. Millainen ruokavalio sopii 

sinulle? Aloita karsimalla ruokavaliostasi kaikki prosessoitu ruoka, valkoiset jauhot ja sokeri, 

maitotuotteet ja punainen liha. Nauti paljon kasviksia tai marjoja joka aterialla, muista juoda 

tarpeeksi vettä ja panosta helposti sulavaan ruokaan. Ja katso, miten olosi muuttuu. 
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Liikunta 
Kehomme on luotu liikkumaan, se on sen tehtävä, ja liikunta tekee kehollemme hyvää. Kuitenkin 

nykyajan elämäntapamme päätetyöskentelyineen on vierottanut meidät tästä luontaisesta 

liikunnantarpeestamme. Se yhdistettynä epäterveelliseen ruokavalioon, jota ruokateollisuus 

meille markkinoi, on jo todella kaukana itsestä huolehtimisesta.  

 

Itse olen joutunut hakemaan omaa suhdettani liikuntaan useasti elämäni aikana. Sain todella 

pahat traumat liikuntaa kohtaan koulussa, jossa liikunnanopettajani inhosi minua ja vei sillä kaiken 

ilon liikunnasta. Teini-iässä aloin itse harrastaa liikuntaa ja sain siitä iloa joukkuepeleissä. Kun 

lopetin urheilun seurassa, se taas jäi, ja olen joutunut opettelemaan löytämään lajeja, joista nautin 

itsekseni.  

 

Kaikenlainen liikunta tekee hyvää, mutta kaikki ei sovi kaikille. Erityisesti jos olet hyvin 

stressaantunut, kannattaa suosia pehmeitä liikuntalajeja, kuten joogaa, pilatesta ja kävelyjä. 

Raskas liikunta voi pahentaa elimistön stressitilaa, pehmeä liikunta auttaa purkamaan sitä. 

Kovatehoinen liikunta isoilla painoilla, ja varsinkin liikunta, jonka teho vaihtelee, on taas tehokasta, 

jos tavoitteenasi on kehon muokkaus.  

 

Haastankin sinut etsimään sellaisen tavan liikkua, joka tuntuu sinusta hyvältä. Kokeile rohkeasti eri 

lajeja, mene sille tanssitunnille josta olet haaveillut, kokeile pilatesta, joogaa, mene kävelylle, tai 

liity vaikka harrastajien salibandyseuraan! Ota tavoitteeksesi harrastaa jonkinlaista liikuntaa kolme 

kertaa viikossa vähintään puolen tunnin ajan.  

 

Lisäksi ota liikunta osaksi arkipäivääsi. Suo itsellesi pieni kehonhuolto kolmesti päivässä: aamulla, 

keskellä työpäivän ja illalla ennen nukkumaanmenoa. Venyttele ja liikuttele kehoa kevyesti, tee 

avaavia kiertoliikkeitä, vapauta jumeja ja kireyksiä lempeästi ja rakkaudella. Lopuksi halaa itseäsi ja 

kiitä hyvästä työstä itseäsi kohtaan. 
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Ihonhoito 

Tiesitkö, että ihosi on koko elimistösi suurin elin? Huolehtimalla ihostasi huolehdit paitsi omasta 

ulkonäöstäsi, myös omasta hyvinvoinnistasi laajemminkin. Se, miten elimistösi voi, näkyy usein 

myös ihossasi. Tulehdustilat, hormonitoiminta, liian vähäinen vedenjuonti, sairaudet ja muut 

imbalanssit näkyvät ihossasi hyvin nopeasti esim. kuivuutena. 

 

Jos ihossasi ei ole erityisiä ongelmia, sen hoito voi helposti jäädä, jos se ei ole osa arkirutiinejasi. 

Usein myös hieman pihistämme ihonhoitotuotteissa emmekä tarjoa ihollemme parhaita 

mahdollisia ja sille sopivia ihonhoitotuotteita. Jos tarvitset apua ihonhoitotuotteen valinnassa, 

suosittelen kääntymään ammattilaisen puoleen. Näin tein itsekin. Olin itsekin aikaisemmin vähän 

pihistellyt ja ostin ihonhoitotuotteeni marketista, sillä seurauksella, että ihoni alkoi punoittamaan 

ja alkoi olla täynnä pientä näppyä. Kosmetologini suosituksesta aloin hoitaa ihoani Motein Paris -

kosmetiikkasarjan tuotteilla, ja näin nopeasti tulokset ihossani. Punoitus rauhoittui, näpyt 

hävisivät ja iho alkoi toimia tasapainoisemmin. Suosittelenkin jokaiselle Jumalattarelle 

laadukkaaseen ammattikosmetiikkaan panostamista. 

 

Ihonhoito kuuluu Jumalattaren jokapäiväiseen itsestähuolehtimisrutiiniin, aamuin ja illoin. Aloita 

aina aamusi ihon puhdistamisella ja kosteuttamisella ja päätä se siihen. Aloita puhdistus 

ihotyypillesi sopivalla puhdistusgeelillä tai -maidolla ja viimeistele se kasvovedellä. Kosteuta iho 

pienellä (noin nuppineulan pään kokoisella nokareella) silmänympärysvoidetta, jonka taputtelet 

herkälle silmänympärysiholle, sekä ihotyypillesi sopivalla kosteusvoiteella. Lisäksi voit laittaa 

kosteusvoiteen alle seerumin, joka tukee ihosi toimintoja.  

 

Kerran tai kahdesti viikossa kannattaa tehdä perusteellisempi ihonpuhdistus, joka sisältää myös 

kuorinnan ja naamion. Suosittelen enstymaattista kuorintaa, joka ei ärsytä ihoa mekaanisesti, 

mutta irrottaa kuolleet solut sen pinnalta ja kirkastaa ihoa. Levitä kuorinta ihon puhdostuksen 

jälkeen kasvoille ja kaulalle, voit myös jatkaa sen levitystä decollete-alueelle eli rintojen 

yläpuolelle. Anna vaikuttaa noin 5 minuuttia ja poista kostealla sienellä tai vedellä. Sen jälkeen 
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levitä kuoritulle iholle naamio, ja anna sen vaikuttaa noin 10 minuuttia, poista huolellisesti ja 

lopuksi kosteuta iho tuttuun tapaan. 

 

Muista myös huolehtia vartalon ihosta päivittäin: muista aina kosteuttaa se suihkun jälkeen, sillä 

vesi ja varsinkin saippua vie pois ihon luontaisen suojakerroksen. Etsi joku ihana tuote, jossa on 

sinua miellyttävä tuoksu ja tuntu (tuoksuton jos olet allerginen) ja nauti hoidosta joka kerta kun 

teet sen itsellesi.  

 

Ota ihonhoito osaksi jokapäiväistä arkirutiiniasi, ja erityisesti jos sinun on vaikeaa saada itsellesi 

omaa aikaa, yhdistä silloin ihonhoitoon vielä tiedostava kosketus. Kun levität tuotteita ihollesi, 

tunne kuinka se hoitaa ihoasi ja kuinka sinä itse hoidat itseäsi kosketuksellasi. Samalla hoidat myös 

mieltäsi. 

 

Tärkeää ihonhoidossa on huolellisen puhdistuksen ja kosteutuksen lisäksi myös käyttämäsi 

värikosmetiikan laatu. Panosta erityisesti laadukkaaseen meikkivoiteeseen, joka ei tuki 

ihohuokosiasi esim. mineraaliöljyillä. Tähän saat myös apua ammattilaiselta tarvittaessa, sillä 

tavallisen kuluttajan voi olla vaikeaa lukea kosmetiikkapurkkien kemiallisia sisältöjä ilman 

ammattilaisen tulkkausta.  

 

Lisäksi voit myös hemmotella itseäsi ja ihoasi kosmetologin hoidoilla. Voit ottaa niitä silloin tällöin, 

tai tehokuurina. Kosmetologisi osaa suositella sinulle omalle ihollesi sopivia hoitoja, joilla saat 

esimerkiksi tasapainotettua ihoasi toimintaa, silotettua ihoa, autat tukemaan sen kollagenin 

tuotantoa, kiinteytettyä ihoa ja saamaan sen pysymään nuorekkaampana pitempään. On 

mahdollista saada myös jo syntyneitä vaurioita korjattua kosmetologin hoitojen avulla (esim. rypyt 

tai arvet). Jos kärsit jostain asiasta ihossasi, kysy miten kosmetologisi voi sinua auttaa siinä. 

 

Hiustenhoito 
Myös hiuksesi ansaitsevat sinulta hellää huolenpitoa laadukkailla tuotteilla. Värjäykset, erityisesti 

vaalennukset ja kuumakäsittelyt rasittavat hiusta ja saavat sen helposti haurastumaan. 

Säännölliset kampaajakäynnit auttavat hiustasi voimaan hyvin ja todella tuntumaan Jumalattaren 
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kruunulta päässäsi. Hyvän kampaajan löytäminen onkin kuin lottovoitto, ei yhtä vaikeaa mutta 

yhtä onnekasta! Tehohoidoilla voidaan hoitaa myös haurastunutta hiusta ja saada se elvytettyä 

takaisin kuntoon. Panosta myös laadukkaaseen hiustyypillesi sopivaan shampooseen, 

hoitoaineeseen ja muihin kotihoitotuotteisiin, esim. hiusnaamioon. Myös hiusten 

muotoilutuotteiden laadulla on paljon väliä. Käytä aina raudalla muotoilun alla lämpösuojaa, ja 

vältä huonolaatuisia tuotteita.  

 

Myös hiustenhoidossa ota tiedostava ajatus itsesi hoidossa, kun teet sitä. Tunne, kuinka käsilläsi 

hierot shampoota päänahkaasi, tunne, kuinka tuotteet hoitavat hiuksiasi. Ja kun olet kampaajalla, 

nauti siitä, että olet panostanut itseesi ja tunne kuinka kauneutesi pääsee esiin. Tiedosta, kuinka 

olet kaiken sen hyvän arvoinen, salli se itsellesi ja nauti! 

 

Ilo 
Sen sijaan, että suoritat elämää ja itsestäsi huolehtimista, salli ilon tulla elämääsi ja sydämeesi. Ilo 

ja nauru vapauttavat mielihyvähormoneja, ja ovat ehkä se yksittäinen paras asia, minkä voit tehdä 

oman hyvinvointisi eteen.  

 

Elämän ei kuulu olla liian vakavaa, sen kuuluu olla nautinnollista ja hauskaa. Mitkä asiat tuovat 

sinulle iloa elämässäsi? Osaatko ottaa niistä kaiken irti?  

 

Ilossa ja nautinnossa läsnäolo on jälleen se avainsana, jolla saat pysyviä muistoja ja hyvää mieltä. 

Kun näet hauskan leffan, juttelet ystävän kanssa, olet harrastuksessa, ole läsnä siinä 

kokonaisvaltaisesti. Anna sekä kehosi että mielesi olla kokonaan läsnä siinä mitä teet, ja iloitse ja 

nauti joka solullasi.  

 

Ala tuoda joka päivä elämääsi asioita, jotka tuottavat sinulle puhdasta iloa ja onnen tunnetta. Mikä 

sinut tekee iloiseksi? 

 

 


