Moi, Kevin tässä!
Kiitos että saan auttaa sinua
välttämään nämä virheet
T. Kevin Gibbs,
IBS-neuvoja ja kokemusasiantuntija, T4Y Personal
Trainer, Koulutettu hieroja, Neurokineettinen
terapeutti, Tunnelukkojen hoitaja, Emotional
Freedom Techniques hoitaja, Hyvinvointi- ja
liikunta-alojen ammattilaisten kouluttaja
https://www.artynytsuoli.fi

Pelkän ruokavalion
muuttaminen
On ymmärrettävää että ensimmäinen, ja
valitettavasti usein ainoa, muutos jota
pyritään tekemään on ruokavalion
muuttaminen.
Valitettavasti ruoka voi triggeröidä oireet
monesta syystä, kuten esimerkiksi
tulehdustilojen; aiempien bakteeri- tai
virusinfektioiden aiheuttamien
immuunireaktioiden; stressin
aiheuttaman immuunireaktion tai
hermoston yliherkkyyden ja monen
muun syyn vuoksi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
ruokavalion muutoksista olisi hyötyä.
Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...
https://www.artynytsuoli.fi

Käy lääkärissä testaamassa keliakia ja
laktoosi-intoleranssi
Varmista, että saat tarpeeksi omega3:sia
ja että vähennät omega 6:sten saantia.
Tämä vähentää suurimmalla osalla
tulehdusreaktioita kehossa.
Pyri syömään vihanneksia niin paljon kuin
tällä hetkellä suinkin kykenet.
Pyri fokusoimaan hitaaseen, rentoon
ruokailuun ja psykologiseen hyvinvointiin.

https://www.artynytsuoli.fi

Unen priorisoimatta
jättäminen
En tiedä sinusta, mutta ainakin itse
"hoidin" stressiäni katsomalla elokuvia
tai pelaamalla kun lapseni oli mennyt
nukkumaan.
Valitettavasti hyvän terveyden kannalta
hyvä unirytmi ja unihygienia ovat
jotakuinkin välttämättömiä.
Kehomme ja aivomme palautuvat ja
parantuvat unen aikana, jolloin etenkin
syvä uni on tärkeää.
Valitettavasti, jopa puolet ärtyneen
suolen oireyhtymästä kärsivistä kertovat
kärsivänsä huonosta unesta ja useat
kokevat tämän pahentavan oireita.
Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...

Varmista ettet kuorsaa - jos kuorsaat,
selvitä lääkärillä uniapnea. Voit myös
kokeilla uniasennon vaihtamista tai suun
teippaamista yön ajaksi (pakottaa
nenähengitykseen)
Varmista hyvä yörutiini ja unihygienia
esimerkiksi välttämällä ruutuja ja valoja
noin tunti ennen uniaikaa
Pyri heräämään joka aamu samaan
aikaan
Pyri nukahtamaan joka ilta samaan aikaan

https://www.artynytsuoli.fi

Stressin juurisyyn
hoitamatta jättäminen
Suurin osa ymmärtää, että stressi
vaikuttaa kehoon ja mieleen valtavasti.
Mutta harva meistä ymmärtää sitä, että
stressi vaikuttaa myös suoliston
bakteerikantaan, koko kehon
kiputoleranssiin, aivojen kykyyn hallita
tunteitamme ja moneen muuhun asiaan
(lue lisää)
Valitettavasti tämän lisäksi suuri osa
stressin hoidosta on joko välttelevää
(televisio, kännykkä, pelit), tuhoavaa
(alkoholi, tupakka, päihteet) tai keskittyy
lähinnä akuuttiin stressiin. Toki akuuttia
stressiä tulee myös hoitaa, mutta
esimerkiksi lapsuusajan traumat jäävät
usein hoitamatta.
Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...

Pyri rentoutumaan vähintään kerran
päivässä ilman ärsykkeitä kuten kännykkä.
Jo 5 minuuttia nenähengittelyä auttaa!
Varmista hyvä uni, hyvä ruokavalio ja
sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen
mahdollisuuksien mukaan.
Hoidata psyykettäsi myös kehollisesti Esimerkiksi EFT:llä.
Pyri tarkastelemaan lapsuuden traumojen
mahdollisuutta ärtyneen suolen oireiden
ylläpitäjänä tai aiheuttajana.
Voit lukea lisää lapsuuden ajan
traumoista ja ärtyneestä suolesta täältä

https://www.artynytsuoli.fi

Liikunta:
Liikaa tai liian vähän
IBS on kroonisen kivun oireyhtymä,
joten joillekin liikunta voi tuottaa kipua ja
tämä voi aiheuttaa liikkumattomuutta.
Tällöin on tärkeää liikkua maltillisesti,
mutta samalla pyrkiä nauttimaan
liikunnasta täysin siemauksin. Liikunta
on kuitenkin todella tärkeää psyykkisen
ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta.
Jotkut meistä taas pyrkivät liikkumaan
jopa liiakseen, jotta saavat enemmän
hyvää oloa. Tämä voi kuitenkin pitkällä
tähtäimellä kostautua fyysisen tai
psyykkisen kunnon romahtamisena.
Liikunta voi joko auttaa tai jopa
pahentaa ärtyneen suolen oireita.
Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...

Pyri liikkumaan päivittäin. Liikunta auttaa
etenkin psykologisen stressin hallinnassa.
Vältä himoliikkumista. Stressinhallinta
liikunnalla voi mennä myös liiallisuuksiin
ja kehollinen stressi/paine voi lisätä
kipukokemusta.
Liiku omaa kehoasi kuunnellen ja fokusoi
hengitysharjoitteisiin, sekä liikunnasta
nauttimiseen. Hoidata myös psyykettä.

https://www.artynytsuoli.fi

Lisäravinteiden
väärinkäyttö
On sitä, on tätä, on tuota. Googlesta
löytyy mainos tuotteesta X - vaikutukset
todella tehokkaat! Käytät sitä, mutta
oireet sen kun pysyvät.
Mitä tapahtui?
Luultavammin tuote ei toimi kuten siinä
luvataan. Valitettavasti suuri osa meistä
on lisäravinteiden kohdalla
markkinoinnin uhri. Tämän lisäksi, nämä
ovat LISÄravinteita. Psyykkeen hoito ja
elämäntapamuutokset ovat aina tärkein
asia. On kuitenkin olemassa
lisäravinteita jotka toimivat ja auttavat
jaksamaan ja muuttumaan.

Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...

Tutki onko lisäravinteesta tieteellistä
näyttöä. Erittäin hyvä sivu on
www.examine.com
Varmista, että käytät näitä vain apuna,
hoitaen samalla psyykettäsi ja
elämäntapojasi
Lue tämä artikkeli lisäravinteista ja
IBS:ästä
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Ruokailutapojen
muuttamatta jättäminen
Huomaatko syöväsi todella isoja
aterioita tai ehkäpä erittäin pieniä?
Entäpä miten on ruokailunopeuden laita
- meneekö ruoka alas parilla puraisulla
ja uusi haarukallinen seuraa edellistä 2
sekunin viiveellä?
Rentoudutko ennen ruokailua?
Syötkö television tai kännykän äärellä?
Lyön vetoa että vähintään joku näistä
osui ja upposi. Fakta nimittäin on, että
elämämme on valtavan hektistä nykyään
ja suurimman osan ajasta ruokailu
tuntuu olevan pakollinen paha. Näin ei
kuitenkaan missään nimessä pitäisi olla
ja suolistosi on kanssani samaa mieltä.
Mutta, mitä siis pitäisi tehdä...

Syö ruokasi ilman näyttöjä, keskittyen
siihen miltä ruoka maistuu ja tuntuu.
Pyri puremaan kunnolla! Mitä enemmän
saat sylkeä sekottumaan, sen iloisempi
vatsasi on. Ruoka on tällöin jo osittain
sulatettua ja vatsallasi on aikaa tuottaa
happoja ja entsyymejä kunnolla.
Lue artikkelini ruoasta ja suoliston
nopeudesta / nopeuden vaikutuksesta

https://www.artynytsuoli.fi

BONUS: Asian kanssa yksin
oleminen
Käyt lääkäreillä, kokeilet erilaisia
poppaskonsteja, muutat ruokavaliotasi
FODMAP:ista Carnivoreen ja siitä
Ketoon, tuloksetta... Päätät jäädä yksin
asian kanssa, masentuneena, koska
eihän asialle selkeästi mitään voi tehdä.
Näin itsekin ajattelin vuonna 2013. Mikä
sai minut siis muuttamaan
ajatuskantaani? Se, kun kerroin puoli
vuotiaan lapseni äidille aikovani tappaa
itseni oireiden vuoksi - ja lapseni alkoi
nauramaan kun me itkimme.
Nykyään olen miltei oireeton ja voin
syödä mitä halua ja tehdä mitä haluan.
MItä sinun tulisi tehdä?

Muista, että tiede osoittaa kiistattomasti, että
ärtynyttä suolta voidaan hoitaa
elämäntapamuutoksilla ja psykologisilla
hoidoilla.
Sen vuoksi olenkin erikoistunut IBS:n
kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. IBShoitopakettini sisältää elämäntapaneuvontaa
(mm. ravinto, uni, ruokailutavat yms),
psykologista hoitoa muun muassa
skeematerapialla / tunnelukkojen hoidolla ja
erinnäisillä visualisointiharjoitteilla, sekä kattavan
ja alati kasvavan video- ja artikkelikirjaston.
Käy katsomassa kuinka IBS-hoitopaketti
voi auttaa juuri sinun ongelmissa

