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Luonnon 
rytmissä

LIIKuNTa  Seasonal yoga

Vaali talvella lepoa ja mielenrauhaa, 
kerää kesällä energiaa tulevaa varten. 
Seasonal yoga kannustaa elämään 
vuorovaikutuksessa vuodenaikojen kanssa. 
Siten keho ja mieli pysyvät tasapainossa.
Teksti Satu Väisänen Kuvat Riikka Kantinkoski
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ASIANTUNTIJA: Seasonal yoga 
-kouluttaja Suvi Hakala,  
Wellness & Balance Finland
����������������

S
easonal yoga eli vuodenaikajooga perustuu 
joogan ikiaikaisiin tekniikoihin ja perinteisen 
kiinalaisen lääketieteen periaatteille. Niiden 
mukaan ihminen on kehon, mielen ja tun-
teiden kokonaisuus, joka toimii jatkuvassa 
vuoro vaikutuksessa luonnon kanssa.

Kun sekä sisäiset energiat että luonnossa 
ilmenevät elementit ja energiat, jin ja jang, ovat harmo-
niassa, ihminen on terve ja hyvinvoiva. Keho ja mieli py-
syvät tasapainossa.

Jin-energia kuvastaa kehoa, olemista, viileää ja femi-
niinisyyttä, kun taas jang kuvastaa ajattelua, tekemistä, 
kuumaa ja maskuliinisuutta. Länsimaissa eletään helposti 
liikaa jang-energiassa. Päässä raksuttaa koko ajan, ja aikaa 
vietetään paljon sisätiloissa.

Jokaiseen vuodenaikaan kuuluu oma elementti: vesi, 
puu, tuli, maa ja metalli. Nämä elementit löytyvät myös 
jokaisesta meistä, ja ne kulkevat luonnon mukana vuoden 
kiertokulussa. Esimerkiksi talven elementti vesi tekee 

mahdolliseksi kevään puun kasvun, puu taas saa aikaan 
tulen, joka tuhkaksi palatessaan ravitsee maata. Metalli 
luo mineraalit vedelle. Ja näin kiertokulku alkaa alusta.

Elementteihin tutustuminen antaa näkemystä siihen, 
miten niiden ominaisuudet voivat vaikuttaa omaan hy-
vinvointiin.

Vastaparit vaikuttavat
Luonnon kiertokulku on nerokas ja looginen. Kaikesta 
löytyy vastaparit, niin myös sisäelimistä, joiden meri-
diaaneja eli energiakanavia aktivoidaan eri vuodenaikoi-
na painottamalla tiettyä sisäeliparia.

Kiinassa sisäelinten toimintaan yhdistetään myös tun-
teet, esimerkiksi viha kerääntyy maksaan. Jos jokin tunne 
koetaan liian voimakkaasti tai pitkään, kehon energia-
tasapaino heikkenee, mikä vaikuttaa sisäelimiin. Tämä 
voi sairastuttaa ihmisen. S
Seasonal yogan ovat kehittäneet englantilainen Sue Woodd ja Julie Hanson.

Seasonal yoga  
pyrkii hoitamaan 
terveyttä ennalta-

ehkäisevästi.

KUVAUSTUOTTEET: 
Puupalli, 121 €, aadasi.com

Huhtikuu-valmisverho, 63 €, vallilainterior.fi
Sormukset, 6,50 €, somsola.com ja 21,90 €, moral.fi

Ursula-kaulakorut, 15 €, hippakorut.com
Puman sateenkaaritoppi, 30 €, puma.com

Casall Point -trikoot, 69,90 €, casall.com



voi hyi • 1 /2014 • voihyvin.fi44  voihyvin.fi • 1 /2014 • voi hyi 45

Kevät
Pimeyden ja harmauden jälkeen koittaa muutos kohti lämpöä ja 
valoa. Puiden versot antavat uutta happea, ja keltaiset narsissit 
luovat tunnelman valoisasta tulevaisuudesta. Uusiutuvan energian 
tunne herättää kehon ja mielen.

Kevät on luonnollista aikaa puhdistaa keho ja mieli detox-
hoidoilla ja koti kevätsiivouksella.

Talvella kehoon on saattanut kertyä turhautunutta energiaa, 
joka tuntuu kiukkuna, ärtymyksenä ja vihana. Kevään sisäelin pari 
onkin maksa (jin) ja sappirakko (jang). Maksaan kerääntynyttä är-
tymystä ja katkeruutta on edeltänyt usein voimakas itse kontrolli, 
kriittisyys ja turhautuneisuus. Kuvaavasti tuolloin myös ”sappi 
kiehuu”. Nämä tunteet voivat aiheuttaa veren paineen nousua, 
päänsärkyä, korvien soimista, huimausta ja lihaskramppeja.

Sappirakon meridiaani tekee siksakkia vartalon sivulla, ja 
maksan meridiaani kulkee jalan sisäosassa ja päättyy rinnan 
alle. Siksi keväälle ominaisia liikkeitä ovat sivutaivutukset ja 
kierrot sekä venyttävät liikkeet, joissa jalat ovat auki. Kiukkua 
voi vapauttaa reippailla iskuilla ja potkuilla sekä eri lajeja varioi-
villa liikkeillä. Seasonal yogassa hyödynnetään taiji ja chi kung 
-harjoitteita. Puun elementtiä tukevat lihasten ja jänteiden veny-
tykset. Jalkojen vahvistaminen kuvastaa vahvoja puun juuria.

Koska maksaan liittyy näkökyky, myös silmä harjoitukset ovat 
ajankohtaisia. Silmiä voi liikuttaa sivulta sivulle kuin tuulilasin-
pyyhkijöitä sekä ylös ja alas.

Mudra: 

Bhudi mudra
Yhdistä peukalo ja pikkurilli ja  visualisoi mielessä puhdasta 
vuori  puron virtaa. Tämä mudra tasapainottaa kehon nesteitä. 

Tunne: 

Pelko
Talvi on sopivan hiljaista aikaa kohdata ja tunnistaa omat 
pelkonsa. Tämä vaatii lepoa, rauhaa, pohdiskelua ja mietis-
kelyä. Liiallinen pelokkuus tekee ihmisestä säikyn ja saattaa 
jopa uuvuttaa. Pelon oikeanlainen kohtaaminen johtaa 
viisauteen eli niiden vastausten löytämiseen, joita elämä 
meille tuo. Vältä talvella stressaavia tilanteita.

Maku: 

Suolainen 
y Syö lämmintä ruokaa ja juo jasmiiniteetä, joka  
tukee sisäistä rauhaa.
y Talvella ei kuulu laihduttaa, sillä kylmällä ilmalla  
tarvitaan pieni rasvakerros lämmittämään kehoa. 
y Talvisin ruokaa on perinteisesti säilytetty suolassa.

Elementti: 

Vesi 
Kun vesi on talvella tiivistyneessä muodossa, siinä on 
vähemmän energiaa. Talvi opettaa, että elämän vuorovesissä 
kannattaa virrata eikä taistella niitä vastaan. Vesi ihmisessä 
tekee hänestä sopeutuvaisen. Voima on hiljaisessa vaikutta-
misessa, joka hioo kiveä kuin virtaava vesi. Talvella luonto on hiljentynyt ja vetäytynyt talvehti-

maan. Silloin on ihmisenkin aika kääntyä sisään- 
päin mietiskelemään.

Hiljaisuudessa on mahdollista kohdata pelkonsa ja 
saada takaisin rohkeutensa ja elinvoimansa. Talvi onkin 
itsetutkiskelun aikaa, jolloin ei tehdä päätöksiä vaan 
pohdiskellaan, minne elämänvirta seuraavaksi kuljettaa.

Talven sisäelinpari on munuaiset (jin) ja virtsarakko 
(jang). Virtsarakon jang-energia hallitsee helposti, 
ja munuaisten heikko toiminta vaikuttaa luuston, 
aivojen, hampaiden ja hermoston kuntoon. Munuaisten 
heikkous voi näkyä esimerkiksi pinnallisena hengityk-

senä, virtsatievaivoina, alaselkävaivoina ja seksuaali-
halujen muutoksina. Munuaiset hallitsevat vesi-
elementin tavoin etenkin kehon nesteitä mahalaukun 
nesteistä aineen vaihduntaan.

Munuaisten meridiaani kulkee vartalon etuosassa 
ja virtsarakon meridiaani vartalon takaosassa. Niiden 
toimintaa tasapainotetaan talven seasonal yoga -harjoi-
tuksessa runsailla eteen- ja taaksetaivutuksilla. Rangan 
kissamaiset rullaukset ja ojennukset hoitavat selkä-
rankaa ja hermostoa.

Tärkeää on myös liikkeiden ja hengityksen virtaa-
vuus eli flow, sillä virtaus tukee veden elementtiä.

Munuaisten ja virtsarakon 
toimintaa tasapainotetaan 
talvella eteen- ja taakse-
taivutuksilla. Rullaukset 

ja ojennukset hoitavat 
selkärankaa ja hermostoa.

Tutkiskele itseäsi
Ajankohta:  21.12.–maaliskuun puoliväli

Ajankohta:  Maaliskuun puoliväli–toukokuu

Mudra: 

Mukula mudra
Laita kaikki sormet kiinni peukaloon ja kohdista mudra kohti sitä 
kehon osaa, joka tarvitsee lisää energiaa tai puhdistumista. Tämä 
mudra antaa energiaa. S

Eteenrinen öljy:

Katajan marja tai jasmiini
Kataja edistää kehon nesteiden virtausta, 
laukaisee lihas jännitystä ja lievittää kolot-
tavia lihaksia ja niveliä. Katajaöljyä on 
käytetty paljon iskiaksen, reuman ja kihdin 
hoidossa. Katajaa ei tulisi käyttää jatkuvasti, 
eikä se sovi niille, joilla on munuaisvaurioita.

15 ml, 32,70 €, youngliving.com

Väri:  

musta

sininen

Asana: 
Anjaneyasana eli 
puolikuu on jooga-
liike, joka avaa rinta-
kehää ja lonkkia.

Puhdista keho 
ja mieli 

Ota talteen koko 
vuoden ohjeet.

Talvi
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Kesä

Elementti : 

Puu
Puu kuvastaa motivaatiota ja itsensä johtajuutta. Toisaalta 
puu on vakaa, mutta se myös vie eteenpäin haaroittamalla 
toimintaansa. Tämä tarkoittaa muutoksia, päätöksiä ja 
organisointia. Ne ovat asioita, joihin tarvitaan joustavuutta. 
Puu ihmisessä tekee hänestä rakentavan toiminnan 
ihmisen.

Tunne: 

Kiukku
Keväällä on tärkeää purkaa kiukku rakentavasti, esimer-
kiksi varjonyrkkeilemällä tai kävelemällä. Kiukun vasta-
kohta on myötätunto itseä ja toisia kohtaan. Maksan 
voimakas energia tulisikin kohdistaa ystävällisiin tekoihin. 

Samoin kuin mieli puhdistetaan häiritsevistä tunteista, 
myös maksan detox-hoito kannattaa. Keväällä tehdään 
päätöksiä, joita on talven aikana pohdittu.

Keväälle ominaisia 
liikkeitä ovat 

sivutaivutukset 
ja kierrot sekä 

venyttävät liikkeet, 
joissa jalat ovat auki.

Kesä on vuodenajoista lämpimin, aktiivisin, fyysisin ja 
intohimoisin. Kesällä ulkoillaan ja nautitaan auringosta, 
juhlitaan, tanssitaan ja nauretaan. Silloin on helppoa 
olla ystävällinen, seurallinen, spontaani ja eloisa.

Kesällä luodaan energiaa ja voimaa tulevia vuoden-
aikoja varten. Kesän sisäelinpari on sydän (jin) ja 
ohutsuoli (jang), mutta myös kolmoislämmittäjä (jang) 
ja sydänpussi (jin). 

Sydän hallitsee kaikkia elimiä. Silti sydän tarkoittaa 
kiinalaisessa lääketieteessä enemmän kuin fyysistä 
elintä: se on hengen, tietoisuuden ja mielen asuinsija. 
Äärimmäinen ilo tuo epäharmoniaa, sillä se voi kiih-
dyttää liikaa.

Iloa voi hakea myös epätoivoisesti, minkä vuoksi 
paluu arkeen tuntuu entistä suuremmalta pudotukselta 
ja pettymykseltä. Pitkään heikentynyt sydämen tila voi 
aiheuttaa unettomuutta, rintakipuja ja sekavaa ajattelua.

Sydämen meridiaani kulkee kainalosta pikkurilliin 
käsivarren sisäpuolelta ja ohutsuolen meridiaani käsi-
varren ulkopinnalta pikkurillistä korvan eteen. Liikkeet, 
jotka avaavat rintakehää ja sydäntä tasapainottavat 
molempia meridiaaneja. Kädet ovat usein sydämen 
yläpuolella. Oleellisia ovat myös tasapainoliikkeet käsien 
varassa.

Kesän harjoitus voi olla voimakas, koska silloin 
ihmisellä on paljon energiaa. S

Nauti energiasta
Ajankohta:  kesäkuu-elokuun puoliväli

Kesän harjoitus 
saa olla voimakas. 

Kädet ovat 
usein sydämen 

yläpuolella.

Maku: 

Hapan
y Suosi keväällä sitruunaa, vihreitä ruokia, nokkosta ja spiru-
liinaa, ne puhdistavat kehoa.

y Vähennä kahvin ja alkoholin juomista. Juo paljon vettä.

y Aloita aamu juomalla  
lämmintä sitruunavettä  
tyhjään vatsaan.

Eteerinen öljy: 

Sitruuna
Sitruunan virkistävä 
tuoksu auttaa paran-
tamaan työtehoa. Se 
vähentää turvotusta ja 
parantaa ruoansulatusta.

15 ml, 12,20 €, youngliving.com

punainenvihreä

Väri:  Väri:  

Asana:  
Vrksasana eli puu- 
asento vahvistaa  
jalkojen lihaksia ja 
kehittää tasapainoa.

Asana:  
Virabhadrasana I eli  
Soturi I vahvistaa koko 
kehoa. Se myös lisää itse-
luottamusta ja kasvattaa 
henkisen soturin asennetta.
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Syyskesä

Mudra: 

Rudra mudra
Laita yhteen nimetön, etusormi ja peukalo ja ojenna 
suoraksi muut sormet. Mudra keskittää ajatukset. Tämä 
mudra hallitsee solar plexus -chakraa. 

Tunne: 

Huoli
Pernassa sijaitsevat itsetunto ja omanarvontunne. Opettele 
välttämään liiallista, energiaa tuhlaavaa huolehtimista ja 
keskitä mielesi. Kohtuullinen huolehtiminen on empaattista.

Huono itsetunto voi johtaa tunnesyömiseen. Ravitse itseäsi 
asioilla, jotka antavat sinulle tyydytystä ja tekevät onnelliseksi, 
niin vastustuskykykin toimii paremmin. 

Maku: 

Makea
y Nauti siitä, mitä maa antaa. Hedelmät, joissa on kivi, 
sopivat myöhäiskesään.

y Vältä maitotuotteita ja  prosessoituja ruokia, jotka  
lisäävät kosteutta ja limaa.

y Vältä myös liikaa makeaa.

Syyskesällä 
vahvistetaan 

keskivartaloa ja 
tehdään tasa-

paino harjoituksia.

Myöhäiskesä on vuodenaika, jota ei länsimaissa 
yleensä tunnisteta. Se on kuitenkin tärkeä vaihe 
kesän ja syksyn välissä. Se on ravitsemisen vuoden-
aika, jolloin koittaa sadonkorjuu. Toisaalta luonto 
alkaa hiljentyä ja valmistautua syksyä varten.

Myöhäiskesällä on hyvä hakea tasapainoa iloisen 
kesän jälkeen. Koska elementtinä on ”äiti maa” ja 
äideillä on usein tapana huolehtia, juuri huolehti-
minen vie helposti pois ”omasta keskustasta”. 

Sisäelinparit ovat vatsa (jang) ja perna (jin). 
Perna huolehtii etenkin lymfakierrosta ja vastustus-
kyvystä. Jatkuva huolissaan oleminen ja asioiden 
vatvominen heikentävät pernan toimintaa. Tästä 
seuraa ruoansulatusvaivoja, liikalihavuutta ja turvo-
tusta. Huolestunut ihminen voi joko olla ruoka-
haluton tai kehittää himoja erilaisiin ruokiin. Maha-
laukku vastaanottaa ravinnon. Perna ja mahalaukku 
ovat vastuussa energian jakamisesta. 

Vatsan meridiaani kulkee vartalon etupuolella, 
pernan meridiaani jalan sisäosasta kainaloon. 
Seasonal yogassa keskitytään etenkin vahvistamaan 
keskivartaloa ja tekemään tasapainoharjoitteita. 
Hyviä liikkeitä ovat myös vartalon etuosan veny-
tykset ja etureisien ja reiden sisäosasien venytykset. 
Oleellista on tehdä liikkeitä, jotka palaavat omaan 
keskustaan.

Etsi tasapainoa
Ajankohta:  Elokuun puoliväli–syyskuu

Mudra: 

Kalesvara mudra
Aseta keskisormet yhteen ojennettuina ja anna muiden 
sormien koukistua toisiaan vasten. Peukalot jäävät ojennet-
tuina yhteen, etusormet ja peukalot muodostavat sydän-
kuvion. Osoita peukaloillasi kohti rintaa kyynärvarret sivuilla. 
Mudran käyttö rauhoittaa tunteita ja ajatuksia.

Tunne: 

Ilo
Kesä on henkisen kasvun aikaa. Sydämen ilo johtaa rakkau-
teen ja kiitollisuuteen. Liika ilo vie kuitenkin tasapainon raiteil-
taan, joten rauhaa ja lempeyttä on hyvä harjoittaa esimerkiksi 
sydänmeditaatiolla ja inspiroivia kirjoja lukemalla. Toimi ja 
puhu sydämestäsi. Ota omasta avoimuudestasi myös vastuu, 
jotta pystyt sanomaan ei ja saat elämääsi rytmiä.

Maku: 

Karvas
y Karvaaseen makuun sopii hyvin tumma suklaa.

y Suosi kesällä viilentäviä ruokia, kuten vesimeloneja, mansi-
koita ja kurkkua.

Elementti: 

Tuli
Tulen elementti on kuuma ja energinen. Liiallista tulta 
rauhoittaa vesi, siksi kesällä uiminen tekee ihmiselle hyvää. 
Ihmisessä tuli edustaa johtajaa ja innostajaa mutta pahimmil-
laan egoistista seikkailijaa.

Eteerinen öljy: 

Ruusu
Ruusu tasapainottaa mieltä ja auttaa 
melan koliaan, stressiin, päänsärkyyn 
ja naistenvaivoihin. Se kohottaa 
naisellista elinvoimaa ja elvyttää 
hormonaalista tasapainoa.

10 ml, 35,90 €, frantsila.com

Elementti : 

Maa
Maa on myöhäiskesällä kostea, samoin kuin perna kerää 
nestettä. Tänä vuodenaikana tulee helposti ylipainoa, jos 
ravitsee itseään vain ruoalla. Maa-elementti ihmisessä on 
käytännöllinen, luotettava ja vaatimaton.

Eteerinen öljy: 

Appelsiini
Appelsiini kohottaa 
mielialaa, rauhoittaa 
hermoja ja auttaa vatsa- 
ja kuukautiskipuihin. 
Hierontaöljynä se 
vähentää turvotusta ja 
ummetusta.

10 ml, 6,90 €, frantsila.com  S 

keltainen

ruskea

oranssi

Väri:  

Asana:
Samasthiti eli tasapainoinen 
seisoma-asento keskittää 
ajatukset ja tuo tietoisuuden 
omaan keskustaan. Leveä 
jalkojen asento aktivoi pernan 
meridiaania
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Syksy
Mudra: 

Jnana mudra
Yhdistä etusormi ja peukalo ja suorista muut sormet. Tämä 
on paras mudra yhteyden luomisessa kosmiseen maailmaan, 
inspiraatioon ja viisauteen.

Tunne: 

Suru
Syksyllä on aika päästää irti surusta ja antaa anteeksi. Jos 
tunteista irtipäästäminen on vaikeaa, paksusuoli saattaa 
oirehtia esimerkiksi ummetuksena. Tupakanpoltosta ja muista 
riippuvuuksista kannattaa luopua. Syksy on hyvää aikaa 
saattaa päätökseen keväällä ja kesällä aloitetut projektit ja 
aloittaa pikkuhiljaa itsetutkiskelu.

Maku: 

Kirpeä ja tulinen 
y Suosi inkivääriä monissa muodoissa.

y Hyvä aamusmoothie tulee näistä aineksista: porkkana, 
omena, inkivääri ja lime twist.

Elementti: 

Metalli 
Tasapainoinen metalli on vakaa ja vahva. Metallin elementtiin 
kuuluvat myös kivet. Ne kuvaavat kuria ja järjestystä. Metalli 
meissä haluaa oikeudenmukaisuutta ja puolustaa kunniaa, 
periaatteita ja arvoja. Liika metalli ihmisissä näkyy perfektio-
nismina ja ankarana kurinpitäjänä.

Rintarankaa 
avaavat 

liikkeet antavat 
keuhkoille lisää 

tilaa toimia.

Syksy tuo kuuman kesän ja kostean myöhäiskesän 
jälkeen raikkauden. Elämäntahti rauhoittuu ja hidastuu. 
Kasvukausi on päättynyt, ja valmistaudutaan siihen, että 
elämä vetäytyy sisäänpäin ja hiipuu pois.

Sisäelinpari on keuhkot (jin) ja paksusuoli (jang). 
Syksyn tunne on suru, joka vie ryhdin helposti kasaan. 
Tämän seurauksena hengityksestä ja keuhkojen toimin-
nasta tulee rajoittunutta. Keuhkoihin liittyviä tunteita 
ovat murehtiminen, alakuloisuus ja melankolia. 
Keuhkojen energian heikkous aiheuttaa yskää, hengitys-
tietulehduksia, liiallista hikoilua ja astmaa. Liika suru 
johtaa vastustuskyvyn heikkenemiseen ja uupumukseen. 
Liikaa sisäänpäin kääntyneet ihmiset koettavat välttää 
pettymyksiä, passivoituvat ja kadottavat elämästään ilon.

Meridiaanit kulkevat käsivarsissa, ja liikkeet ovat 
rintarankaa avaavia, jotta keuhkoille saadaan lisää tilaa 
toimia hyvin. Huomio kiinnitetään hengitykseen, ja 
erilaiset hengitys harjoitukset korostuvat syksyn Seasonal 
yoga -harjoituksessa. Jos pystyy kontrolloimaan hengi-
tystä, pystyy paremmin kontrolloimaan myös tunteita. 
Hengitys parantaa myös ihon hyvinvointia. Paksusuoli 
poistaa myrkyt ja päästää irti.

Hengitysharjoituksia on erilaisia. Esimerkiksi 
vuorosierain hengitys tasa painottaa jin ja jang -energiaa. 
Vasen sierain edustaa jiniä (rauhoittaa) ja oikea jangia 
(aktivoi). Kokonaisvaltaisessa palleahengityksessä ilma 
kulkee ensin vatsan kautta rintakehään ja lopuksi rinta-
kehän yläosaan ja palaa uloshengityksellä samaa reittä.

Keskity hengitykseen
Ajankohta:  Lokakuu–joulukuun puoliväli

Eteerinen öljy: 

Laventeli ja 
piparminttu
Hellävarainen laventeli 
tasoittaa mieltä, auttaa 
stressiin ja unettomuuteen 
ja rentouttaa lihaksia.  

15 ml, 25,20 €, youngliving.com  M

Väri:  

harmaa

valkoinen

Asana:
Akarna dhanurasana seisten 
on jousiasento. Jousen jännitys 
auttaa keskittämään ajatukset 
hengitykseen. Asanan avulla  
voi rauhoittaa mielen 
jännityksistä ja peloista.

Teho ja hinta
kohdallaan!

Keiju Alentaja on  
margariini, jonka  
kasvisterolit alentavat  
tutkitun tehokkaasti  
kolesterolia.

Vertaa hintaa*  
ja vaihda sinäkin  
Keiju Alentajaan!

Nauti Keiju Alentaja -margariinia päivittäin osana terveellisiä elämäntapoja sekä 
moni puolista ja tasapainoista, runsaasti kasviksia ja hedelmiä sisältävää ruokavaliota. 
Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla 1,5–2,4 g kasvisteroleja päivässä, jonka 
saa käyttämällä 20–32 g Keiju Alentaja -margariinia päivässä (vastaa 2–3 leipäpalaa). 

*Tuote on 20–25 % kilpailevia tuotteita edullisempi. Lähde: Foodie.fm.

www.alentaja.fi


