
Tässä oppaassa saat ohjeet siihen, minkälaisia

asioita kannattaa ottaa huomioon kun tunnet, että

tarvitset vähän lisää voimaa juuri nyt. 

 
Nämä ohjeet auttavat myös pitkäkestoisesti, joten

päivittäen toteutettuna huomaat myös
pitkävaikutteisia tuloksia positiivisuudessa ja

hyvinvoinnissa.
 
 

Nopeita stressaavia tilanteita tulee vastaan
arjessa usein. Kiire, nälkä, väsymys (oma tai

lasten) kiristää hermoja ja mieltä. 

 
 

Joskus paras ratkaisu on keskittyä hetki ensin
itseensä, että voi olla mahdollisimman hyvä muille.

 
 

 
 

Kerro meille mitä mieltä olit oppaan vinkeistä!
Laita sähköpostia info@innocas.fi tai kirjoittele
meille somessa, instagramissa tai facebookissa!
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KEHUJEN KULHO

 

Jokainen meistä ansaitsee kehuja. Liian harvoin

muistamme vain niitä sanoa. Keräämällä kehuja kulhoon

näet konkreettisesti miten hyvät asiat kiejaimellisesti

täyttävät astian. 

 

Ideana on, että aina kun kuulet itsestäsi jonkun kivan

jutun, kehun, kohteliaisuuden tai muuten hyvää mieltä

tuovan asian, kirjoita se lapulle ja laita astiaan.

Kirjoita myös saavutukset, asiat jotka saivat sinut

hyvälle mielelle tai mikäli tavoittelemasi asia

tapahtui. 

 

Parasta olisi, jos jokaisella perheenjäsenellä olisi oma

lasipurkki. Jokainen pääsisi keräämään asioita itsestään

ja näkemään oman kulhonsa täyttyvän.

 
Ota tavoitteeksi että joka päivä kirjoitetaan ainakin
yksi lappu. Mikäli keräätte lappuja esimerkiksi isoon
pilttipurkkiin, jo parin viikon päästä purkki on täynnä
ja voitte yhdessä pitää purkkien kaatamishetken jossa

palataan jokaiseen lappuun ja sen hyvää mieltä
tuoneeseen tunteeseen.
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HETKI ITSELLE

 

Joskus on syytä ottaa aikaa ihan itselle. Hetki niin,

että kukaan ei vaadi sinulta mitään ja saat sulkea

kaiken muun ulkopuolelle. Silloin parasta olisi, että

valitset jotakin sellaista tekemistä mikä on sinulle

mieluista. Ellet keksi heti itsellesi sopivaa,

valitse seuraavista ja toteuta!

 

 

Keitä lempiteetäsi ja nauti rauhassa (yksin)

Käy pyörälenkillä tai kävelyllä

Askartele tai tee helppoa käsityötä (esim DIY

kasvomaski!)

Lue kepeää kirjaa

Tilaa lempiruokaasi

Katso lempiohjelmaasi

Tee kotimanikyyri

Käy saunassa

Tee kasvonaamio (DIY ohjeita netissä)
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PUHE ITSELLE

 

Sillä miten puhumme itsellemme on valtava merkitys siihen

miltä meistä tuntuu. Mikäli moitimme ja torumme omia

toimiamme ja ajatuksiamme, emme varmasti arvosta itseämme

niin paljon kuin voisimme. 

 

Siksi olisi hyvä ottaa käyttöön tapa, että jokainen päivä

valitsee itselleen sanottavaksi jotakin positiivista. Näin

rakennat sekä itseluottamusta että itsevarmuutta päivään.

Aloittamalla aamun motivoivalla lauseella johon voit palata

päivän aikana, saat mielialaasi lisää positiivisuutta. 

 

Sano siis lause itsellesi aamulla ja palaa siihen päivän

aikana aina ehtiessäsi ja muistaessasi.

 

 

Voit aloittaa esimerkiksi näillä:

 

Olen rohkea ja uskallan ottaa päivän haasteet vastaan

 
Olen kaunis sisäisesti ja ulkoisesti ja pystyn mihin tahansa
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PUKEUDU VOIMAANNUTTAVASTI

 

Yksi asia mitä meidän täytyy joka päivä tehdä, on pukea

vaatteet päälle. Usein tähän asiaan kiinnitetään silti aika

vähän huomiota eikä huomioida sitä mahdollisuutta, että

meidän on myös pukeutumisella mahdollista auttaa itseämme

voimaan paremmin.

 

Mukavat, miellyttävän väriset, miellyttävää materiaalia

olevat vaatteet luovat hyvää mieltä läpi päivän. Jos olet jo

aamulla päättänyt vaatteesi sen mukaan mikä tuntuu hyvältä,

voit palata siihen tunteeseen päivän aikana.

 

Mistä väristä tai materiaalista pidät, on tietenkin TÄYSIN

jokaisen omiin mieltymyksiin liittyvä asia, toisen paras ja

miellyttävin ei välttämättä ole ollenkaan sama kuin

toisella. Tämä on hyvä muistaa myös perheenjäsenten välillä.

 
Valitse siis jo huomenna sellaiset vaatteet, missä tunnet

olosi hyväksi!


