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Johdanto 
Kiinassa on jo tuhansia vuosia kerätty viisautta ja 
kokemusta siitä, miten syöminen ja ruokavalio vaikuttavat 
meihin niin henkisesti kuin fyysisesti. Perinne on vienyt 
tätä viisautta eteenpäin niin suullisesti kuin kirjallisestikin - 
meidän onneksi! 

Vaikka perinteinen kiinalainen lääketiede saattaa välillä 
suositella ruoka-aineita joita meillä täällä pohjolassa ei 
juuri tunneta tai käytetä, antaa tämän perinteen 
lainalaisuudet oivan mahdollisuuden soveltaa näitä tämän 
päivän pohjoismaiseen ruokavalioon ja se onkin 
näkökulma josta olen lähtenyt. 

Pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaikki tieto jonka jaan, 
on helppoa, yksinkertaista sekä ennen kaikkea 
käyttökelpoista arjessa ilman suurempia ihmeellisyyksiä.  

Toivon, että saat tästä tiedosta uutta intoa ruokavalion 
suunnitteluun ja oivaa apua terveyden ylläpitämiseen.  
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Erittäin hyvin säilynyt ja ajan hampaan 
kestänyt traditio, perinnetieto, jota on 
helppo soveltaa vielä nykypäivänäkin

Yksilöllisyys. Pitää lähteä yksilöstä jotta 
voidaan ymmärtää miten juuri hänen 
epätasapaino voi syntyä ja miten se 
voidaan korjataan.

Tavoitteena sairauden ennaltaehkäisy. 
Paras lääkäri hoitaa sairauksia ennen 
niiden esiintymistä.

Lähtökohtana yksinkertaiset ja mukavat 
tavat saavuttaa terveys. Vaikeaa ja 
monimutkaista ei jaksa toteuttaa.

Ajatustavat taustalla 
Yksilöllinen tasapaino
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PKL on nykytiedon perusteella noin 
neljätuhatta vuotta vanha traditio, joka 
on hiljalleen kehittynyt eteenpäin, mutta 
muuttunut hämmästyttävän vähän 
viimeisten kahdentuhannen vuoden 
aikana, jolta löytyy kirjallista tietoa tästä 
perinteestä. Siihen on luotettu aiemmin 
ja luotetaan edelleen, vaikka moni osa-
alue onkin vaarassa unohtua kun 
modernit tavat yleistyvät ja perinnetietoa 
ei enää noudateta kuten ennen.   

PKL filosofia on erittäin elegantti ja 
käytännönläheinen, pyrkien aina 
palauttamaan ihmisen tasapainon ja 
ennaltaehkäisemään sairauksia ja 
vaivoja ennen niiden ilmenemistä. Tämä 
nähdään parhaana ja tehokkaimpana 
tapana, ja vaikeaahan tuon mielipiteen 
suhteen on olla eri mieltä!  

Traditiossa elää selkeä ajatus siitä, että 
elämäntapaohjeiden pitää olla helppoja 
sekä yksinkertaisia toteuttaa. Ne eivät 
saa häiritä arkea, eivätkä tehdä 
elämästä monimutkaisempaa. Ravinto-
opissa tavoitteena on käyttää 
ravintoaineita ja raaka-aineita joita on 
"normaalistikin" saatavilla ilman sen 
suurempia muutoksia. Tarkoituksena on, 
että tietää mikä ruoka-aine vaikuttaa 

milläkin tavalla, sekä miten sitä tulisi 
käsitellä (esim. keittää tai paistaa, 
kuivata tai liottaa) tai mahdollisesti jättää 
kokonaan käsittelemättä (nauttia ruoka-
aine "raakana").  

Mitään ruoka-aineita ei nähdä pahana 
tai hyvänä, terveellisenä tai 
epäterveellisenä, vaan kaikki 
ravintoaineet voidaan nähdä jollekin 

tietylle yksilölle terveellisenä tai 
epäterveellisenä tietyssä tilanteessa.  

Otetaan esimerkkinä vaikkapa kerma ja 
voi, joita pidetään monella tapaa 
epäterveellisinä länsimaisessa 
kulttuurissa. Kiinalaisen näkemyksen 
mukaan nämä ovat erinomaisia 
käytettäväksi henkilölle jolla on merkkejä 
heikkoudesta ja kuivuudesta. 

Vaikka monet perinteet ovat unohtumassa, harva on kestänyt ajan hampaan yhtä hyvin kuin PKL  

(perinteinen kiinalainen lääketiede)
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Esimerkkinämme voisi täten olla henkilö joka on laiha, joka 
omaa kuivan ihon, jolla on kuivat limakalvot ja krooninen kuiva 
yskä. Nämä ovat oireita heikkoudesta ja kuivuudesta.  

Ennen voin ja kerman suosittelua tällaiselle henkilölle olisi 
kutienkin selvitettävä ensin mitä hänen tyypilliseen 
ruokavalioon sisältyy. Jos hänen ruokavalioon kuuluu jo 
valmiiksi paljon voita ja kermaa, sitä ei tulisi lisätä, vaan 
vaihtoehtoina voisi olla muita vahvistavia sekä kosteuttavia 
ruoka-aineita kuten sianliha, peruna, päärynä ja kaurapuuro. 

Perusajatuksena, filosofiana kiinalaisessa lääketieteessä on 
aina tasapaino, joka ruoan suhteen syntyy helpoiten 
kohtuudesta ja vaihtelusta. Jos syö monipuolisesti ja 
kohtuudella, ei mitään yksittäistä ruoka-ainetta saa liikaa. 

	 Olemme tottuneet hieman toisenlaiseen ajattelutapaan ja 
ruoka-aineiden jaotteluun. Ajattelemme herkästi ruoka-
aineiden kemiallista koostumusta tai vaikkapa vitamiinien 
määrää. Hyvänä esimerkkinä toimii C-vitamiini.  

Länsimainen lääketiede on huomannut, miten tärkeää C-
vitamiini on infektioiden, vaikkapa flunssan, hoidossa. Koska 
appelsiinissa, paprikassa, mustikassa, mustaherukassa sekä 
sitruunassa on runsaasti C-vitamiinia, näitä suositellaan 
nautittavaksi silloin kun olemme esimerkin mukaisesti vaikkapa 
flunssassa.  

Kiinalainen lääketiede jaottelee ruoka-aineet toisin, ja appelsiini 
nähdään jopa haitallisena flunssan aikaan, sillä se lisää 

kosteuttaa ja tuottaa nesteitä etenkin keuhkoissa joka saattaa 
johtaa hengitystieoireiden pahenemiseen flunssan aikana.  

Sama suhtautuminen pätee rasvaan, sokereihin ja muihin 
vastaaviin aiheisiin, jota olemme tottuneet "vahtimaan" 
länsimaisessa kulttuurissa. Kysymme usein, paljonko jossakin 
tietyssä ruoassa on rasvaa, sokeria tai kuitua, mutta emme ole 
lainkaan tietoisia siitä, millä tavalla kyseinen ruoka vaikuttaa 
meihin muutoin. 
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PKL:n ravinto-opin 
perusteet 
PKL:n ravinto-opin perusteet piilevät niin 
itsestäänselvässä, mutta äärettömän viisaassa lauseessa 
kuin:  

"Paras tapa pysyä terveenä, on välttää sairastumista" 

Toisaalta tämä lause kuulostaa aivan absurdilta, mutta 
tarkemmin ajatellen se on nerokas. Jos pystymme 
ennaltaehkäisemään sairauden, ei meidän tarvitse 
erikseen parantua ja näin pysymme terveenä ja 
hyväkuntoisena. 

Jotta tämä onnistuu, on elämäntapojen ja tunne-elämän 
oltava kunnossa, mutta sen lisäksi erittäin suuressa 
roolissa on ruokavalio. Nämä kaikki nivoutuvat yhteen ja 
tätä me kutsumme omaksi oloksi. Se on yhdistelmä niin 
fyysistä kuin henkistä terveyttä ja tasapainoa. Fyysinen 
terveys vaikuttaa henkiseen ja päinvastoin - ja 
syömämme ruoka vaikuttaa näihin molempiin kuten 
myös nämä molemmat siihen ruokaan mitä valitsemme 
syödä. 
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Jokainen tunnistaa esimerkin omasta elämästään: Kun 
mieli on virkeä, energiaa riittää ja on muutenkin hyvä olla, 
elämäntavoista, ruokavaliosta ja kaikesta sellaisesta on 
todella helppoa pitää huolta. Mutta entä silloin kun mieli 
on matalana, uuvuttaa tai vaikkapa toimeentulo on 
uhattuna? Silloin elämäntavoista ja ruokavaliosta 
huolehtiminen helposti jää -varsinkin jos niistä 
huolehtiminen on monimutkaista.  

Qi 
Qi on käsite jota käytetään PKL:ssä kuvaamaan 
energiaa. PKL käsite Qistä on hyvin samantapainen kuin 
länsimaisen fyysikon lähestyminen energiaa kohtaan on: 
Sitä ei voi tuhota, eikä sitä voi lisätä, se voi ainoastaan 
muuttaa muotoaan.  

PKL mukaan kaikki mitä maailmankaikkeus mukanaan 
kantaa on Qitä jossakin muodossa. Niin kehomme kuin 
tunteemme sekä ruoka jota syömme. Jokainen näistä 
edustaa Qin eri muotoja ja vaikuttavat toisiinsa.  

Esimerkiksi ruoka jonka syömme, muuttuu 
ruoansulatuselimistömme toimesta energiaksi jolla 
kehomme jaksaa toimia. Vastaavasti tämä energia 
muuttuu mm. lämmöksi, liikkeeksi, tunteiksi sekä 
fyysiseksi kehoksi (iho, kynnet, luut, lihakset, jne.) ja siten 
se vaikuttaa kaikkiin näistä. Länsimäinen ja PKL:n käsitys 
on siis hyvin samankaltainen, mutta erojakin on. 
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Näemme helposti ruoan kaloreina jolla pysymme 
käynnissä, ilman sen suurempaa merkitystä. 
Ajattelemme harvemmin nykyään mitä syömämme ruoka 
oikeastaan on, ja vaikka pohtisimmekin asiaa, emme 
välitä siitä sen koommin niin kauan kun se maistuu 
hyvältä. Miten muutoin voisimme sallia sen, että valtaosa 
ruokakaupoissa myytävistä tuotteista ovat lähinnä 
kemiallisia yhdisteitä, pikemminkin kuin oikeita ruoka-
aineksia? 

Tällä viittaan luonnollisesti eineksiin ja puolivalmisteisiin, 
jossa tuotteen koostumustiedoista ei ota selvää kukaan 
muu kuin kemisti. Onneksi kasvis- ja vihannes-, sekä 
kala ja lihaosastot ovat vielä toistaiseksi olemassa. Nämä 
ovat ne harvat osastot josta löytyy vielä "oikeaa ruokaa" 
jota ei ole käsitelty, prosessoitu tärviölle saakka.   

Siksi tämän päätavoite, on tutustua uudelleen "oikeaan 
ruokaan" ja siihen miten sitä voidaan käyttää, jotta 
pysymme terveenä ja hyvinvoivana. Kun perusruokavalio 
on kunnossa, moni muu asia alkaa loksahtaa paikoilleen. 
Jos sen jälkeen on tarvetta, voidaan erityisillä ruoka-
aineilla puuttua ongelmiin ja vaivoihin. 

Jos vaivanasi on esimerkiksi vatsan alueen turvotus, opit 
käyttämään lämmittäviä ja kuivattavia ruokia ja 
ruoanlaittomenetelmiä helpottamaan tätä vaivaa. 
Lämmittävien ruokien hyödyntäminen on eduksi myös 
niille joilla on aina kylmä, joiden kädet ja jalat eivät tunnu 
lämpenevän edes rankan saunomisen yhteydessä, ja 
vastaavasti viilentävät ruoat sopivat niille, joilla on aina 
niin kuuma, että posket helottavat ja hiki virtaa.
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Miten 
sairastumme? 
Jotta voimme oppia miten pysyä 
terveenä, meidän tulee ensin ymmärtää 
miten sairastumme. tarkemmin 
ilmaistuna mikä johtaa siihen, että 
sairastumme.  

Kuuluisa Tang Dynastian (618-907 jaa.) 
parantaja, Sun Si Miao sanoi: 
"Ruokavalio on ensimmäinen askel 
sairauden parantamisessa. Vain mikäli 
se ei tehoa, tulisi kokeilla muita 
terapiamuotoja" 

Tämä lause kertoo jo paljon siitä, miten 
ruokavalioon on suhtauduttu perinteen 
mukaan jo vuosituhansia; Ruokavalion 
on oltava mukana yhtenä tekijänä, 
käytettiinpä sitten mitä muuta 
parannuskeinoa tahansa.  

Vaikka ruokavaliota ei painoteta samalla 
tavalla länsimaisessa lääketieteessä, 
sekin alkaa olemaan samaa mieltä 
ruokavalion tärkeydestä, vaikkakin 
näkemys "oikeanlaisesta ruokavaliosta" 

saattaa erota melkoisesti kiinalaisesta 
näkemyksestä.  

Jokaisen sairauden ja vaivan taustalla on 
jollakin tasolla epäsopiva elämäntapa 
johon liittyvät vahvasti riittämätön tai 
huonolaatuinen uni, ruokavalio tai 
liikunta, stressi ja sairastuttavat 
tunnetilat.  

"Olet mitä syöt" on tunnettu lausahdus, 
mutta me olemme yhtä lailla sitä mitä 
ajattelemme ja tunnemme. Tämä 
saattaa olla vieras ajatus monelle, että 
tunteet ja ajatukset sairastuttaisivat, 
mutta tarkemmin ajatellen löydät ehkä 
helpostikin esimerkkejä tästä omasta tai 
läheistesi elämästä. Kun mieli on 
maassa, energiataso laskee ja pöpötkin 
tuntuvat vaikuttavan helpommin..

Leipä tuottaa monelle ongelmia, mutta onko kyse todella vehnästä tai gluteenista, vai                             
voisiko leivän valmistustavalla olla merkitystä tässä yhtälössä?
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Moni meistä on tämän lisäksi kroonisesti stressaantunut, ikään 
kuin ylikierroksilla jatkuvasti. Tämä tuo jo itsessään monia 
pienempiä ja suurempia terveysongelmia, kuten päänsärkyä, 
unettomuutta, vatsaoireita - oireita joita pidetään "tavallisina" 
tai "normaaleina", jopa merkityksettöminä. Ne ovat kuitenkin 
kaikki varoitusmerkkejä, merkkejä siitä, että tarvitsemme 
muutosta elämäntapoihimme tavalla tai toisella.  

Tällöin on hyvä tarkastella hetken verran sitä, miten olemme ja 
elämme maailmassa, miten reagoimme elämän mukana 
tuomiin asioihin, miten toimimme henkisellä, ajatuksen sekä 
tunteen tasolla elämässämme. Miten tämä tehdään 
tarkemmalla tasolla, se on toisen kirjoituksen laajuinen asia, 
mutta halusin mainita ne tässä, jotta ne eivät unohtuisi 
kokonaisuudesta.  

Koska kukaan muu ei voi tietää millaista on olla sinä, mitä 
elämääsi kuuluu, mitä tunteita tunnet ja mitä ajatuksia käyt 
läpi, ei kukaan myöskään osaa kertoa sinulle yksityiskohtia 
myöden, mitä tehdä.  Siksi olisi niin tärkeää ottaa vastuu 
omasta terveydestään, oppia tekemään yhteistyötä lääkärin/
terapeutin/parantajan tai muun vastaavan tahon kanssa sen 
sijaan, että annamme vastuun heille.  

He voivat antaa meille arvokasta tietoa kehomme tilasta, 
oireidemme syystä ja mitä voimme tehdä auttaaksemme 
itseämme, mutta juurisyyn löytäminen on useimmiten meidän 
omissa käsissä, sillä vain meillä itsellämme on kokonaiskuva 
elämästämme. Siten olisi yhtälailla tärkeää, että otamme 
vastuun omasta olostamme, vaikka emme ole valinneet tulla 
sairaaksi tai huonovointiseksi.  

Tällä en missään nimessä halua syyttää ketään, eikä kukaan 
varmasti halua sairastua tai voida huonosti, mutta ottamalla 
vastuun omasta olostamme, pystymme parantamaan 
itsemme ja voimaa paljon paremmin, paljon nopeammin, tai 
jopa välttämään sairauden ja huonon olon kokonaan.  

Ottamalla vastuun ja pohtimalla juurisyytä, saatamme keksiä 
myös sellaisia yhteyksiä joita kukaan muu ei pystyisi 
tekemään. Esimerkkinä vaikkapa astmaa poteva henkilö joka 
pohtiessaan sairaudensa kulkua havaitsee, että astma puhkesi 
sen jälkeen kun hän vuosikaudet sairasti toistuvia 
keuhkoputkentulehduksia, jotka puolestaan saivat alkunsa 
keuhkokuumeesta jonka hän sairasti hieman sen jälkeen kun 
hänen äitinsä kuoli...  

Länsimaisen lääketieteen silmissä varsinkaan äidin kuolemalla 
ei ole merkitystä kokonaisuudessa, mutta kuten pian saat 
oppia, pkln näkökulmasta suru on juurisyy, josta henkilön 
astma sai alkunsa. Työstämällä surua, vahvistamalla keuhkoja 
ruokavaliolla sekä muilla hoitokeinoilla kuten sopivalla 
aerobisella liikunnalla ja akupunktiolla, hänen astmansa 
saadaan katoamaan, paranemaan. 

Kuten esimerkistä huomaat, paranemiseen johtava polku alkoi 
pohdinnasta ja eräänlaisesta itsetietoisuudesta sekä vastuun 
ottamisesta.
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Perimän vaikutus 
Se miten olemme ja elämme vaikuttaa, itsetietoisuus ja 
vastuunkanto auttaa pysymään terveenä. Perimää ei 
kuitenkaan sovi unohtaa kokonaisuudesta.   

Länsimainen näkemys perimästä keskittyy vahvasti geeneihin. 
PKL:n näkemys on  laajempi ja kutsuu perimää Jingiksi.  

Jing saadaan vanhemmilta hedelmöittymishetkellä ja siihen 
vaikuttaa valtavan moni asia tämän ikiaikaisen näkemyksen 
mukaan: Vanhempien kunto ja mielentila, heidän 
energiatasonsa ja yleinen elinvoimansa sekä ympäristötekijät 
jotka vallitsevat sillä hetkellä.  

Jingin laatu määrittää kiinalaisen ajatuksen mukaan sikiön 
kehityksen. Tietysti äidin vointi, tunteet ja elämäntavat 
vaikuttavat osaltaan, mutta ilman riittävän vahvaa Jingiä, sikiö 
ei voi kehittyä oikein. Syntymän jälkeen se määrittää fyysisen 
kasvumme ja kehityksemme sekä lisääntymiskykymme. Se 
määrittää ulkonäkömme, vahvuutemme, elinikämme ja niin 
edelleen. Näkemys on siis hyvin saman tyyppinen kuin 
länsimainen näkemys DNAsta. 

Jing ei kutienkaan määritä elämäämme, kuten ei DNAkaan. 
Meillä saattaa olla vaikkapa vahva taipumus musiikilliseen 
lahjakkuuteen, mutta tämä lahjakkuus ei koskaan tule 
kukoistamaan jos emme saa harjoittaa musiikkia. Meillä 
saattaa yhtälailla olla alttius aivoverenvuotoon, mutta emme 
välttämättä koskaan tule saamaan aivoverenvuotoa, ellemme 

elä niin, että tämä alttius pääsee konkretisoitumaan, 
ilmenemään kehossamme.  

Jing liittyy myös munuaisiin ja yleiseen elinvoimaan. PKLn 
mukaan Jing asuu munuaisissa. Se on elinvoimamme joka 
kuluu hiljalleen elämän aikana, ja kun se loppuu, me 
kuolemme.  

Vanhat tekstit kertovat myös, että Jingimme on puolittunut 40 
ikävuoteen mennessä. Valtaosa Jingistä kuluu kasvuun sekä 
lisääntymiseen. Fyysisen kasvun jälkeen valtaosa Jingistä 
kuluu naisilla raskauksiin ja miehillä siemensyöksyihin. Nämä 
määrittävät omalta osaltaan elinvoimamme kulumista, mutta 
muitakin vaikuttavia tekijöitä on, sillä jingiä kuluu myös 
elämiseen ja mitä paremmin saamme elinvoimaa kehon 
ulkopuolelta (esimerkiksi ruoan muodossa), sen vähemmän 
syntymässä saatua, sisäistä energiaa, Jingiä, kuluu elämiseen.  

Tästä syystä ruoansulatus nähdään niin valtaisan tärkeänä 
osana terveyttä. Ei ole mitään väliä kuinka hyvin syömme, jos 
ruoansulatuksemme on vaurioitunut eikä pysty hyödyntämään 
syömäämme ravintoa. Toisaalta sama pätee päinvastoin: 
Vaikka ruoansulatuksemme olisi parhaassa mahdollisessa 
kunnossa, se ei pysty mitenkään ottamaan talteen sellaista 
mitä ruoassamme ei ole.  

Jos siis syömme ravintoköyhää ruokaa, ei kalorimäärällä ole 
mitään merkitystä, sillä tulemme väistämättä pitkällä aikavälillä 
olemaan aliravittuja.
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Kulttuurin vaikutus 
Jokainen meistä syntyy johonkin kulttuuriin, ja se vaikuttaa 
elämäämme omalta osaltaan suunnattomasti myös. Asian 
voisi esittää myös toisella tavalla; Jokainen meistä syntyy 
tiettyyn maailmankolkkaan ja sillä on valtava merkitys. 

Ilmastolla, kulttuurilla, eli tavoilla ja perinteillä on paljon 
väliä. Nämä määrittävät suurelta osin miten totumme 
syömään, käyttäytymään ja minkälainen vuorokausi ja 
vuodenaikarytmi meillä on.  

Kaikkialla maailmassa valoisia tunteja on yhtä paljon, 
mutta ne jakautuvat hyvin eri tavalla, ja se vaikuttaa meihin 
lukemattomilla tavoilla. Ruoan suhteen se määrittää mitä 
ruokaa olemme voineet tuottaa, joka määrittää minkälaista 
ruokaa kehomme on kehittynyt käyttämään, ottaen 
huomioon minkälaista ruokaa olemme tarvinneet. 
Pohjolassa olemme tarvinneet huomattavan paljon 
vahvistavampaa ruokaa kuin päiväntasaajan tienoolla 
asuvat, joilla on erilaiset haasteet. Koemme vuodenaikojen 
myötä myös rajuja lämpötilanvaihteluja joihin kehomme 
ovat sopeutuneet, kun päiväntasaajalla vaihtelu on 
koskenut lähinnä kuivuutta/kosteutta sekä tuulta.  

Tässä mielessä on paljonkin väliä mihin olemme syntyneet 
ja mihin vanhempamme ja esivanhempamme ovat 
syntyneet. Nämä kuitenkin määrittävät meidän alttiudet tai 
valmiudet tiettyihin asioihin ja tilanteisiin. Se mikä määrittää 
miten me niihin reagoimme tai miten niissä pärjäämme on 
aina oma elämäntapamme ja miten hyvin tai huonosti 
pystymme sopeutumaan ympäristöömme, miten hyvin 
pystymme elämään harmoniassa sen kanssa ja se 
vuorostaan riippuu vastuunkannostamme.
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Vastuunkanto 
Vastuun kantaminen omasta itsestään. 
Sen luulisi olevan itsestäänselvyys, 
mutta nykymaailmassa tuntuu, että 
haluamme jakaa tai suorastaan antaa 
koko vastuun omasta itsestämme 
toiselle. Se on kuitenkin huono 
vaihtoehto, kuten olemme edellä jo 
todenneet ja siksi haluan käsitellä aihetta  
vielä hieman lisää.  

Vastuun ottaminen omasta itsestään 
vaatii asennemuutosta. Kun 
huomaamme, että emme enää oleta 
muiden, olkoon kyse sitten lääkäreistä, 
ruoka- tai lääketeollisuudesta, estävän 
sairastumistamme tai ratkaisevan 
ongelmiamme voimme olla tyytyväisiä ja 
todeta kantavamme itse vastuun 
omasta itsestämme.  

Jos emme kanna vastuuta itsestämme, 
emme todennäköisesti koskaan tule 
löytämään sairauksiemme ja 
huonovointisuutemme juurisyytä. Se 
vaatii erilaista lähestymistapaa, 
itsetutkiskelua ja ennen kaikkea 
itsetietoisuutta. Että tiedostamme miltä 
meistä tuntuu, fyysisesti ja henkisesti ja 

kun olemme valmiita myöntämään 
itsellemme, että meillä on sekä valta että 
vastuu muuttaa tätä. 

Ilman itsetietoisuutta, pohdintaa sekä 
motivaatiota auttaa itse itseään, on 
todennäköistä, että emme saa asioita 
täysin kuntoon.  

Tämä ei tarkoita sitä, että emme voisi 
pyytää apua ja saada sitä. Se tarkoittaa 
sitä, että emme voi ulkoistaa omaa 
hyvinvointiamme toiselle. Meidän on itse 
kannettava vastuu siitä, huolehdittava 
siitä, että löydämme juurisyyn omaan 
oloomme, jotta voimme muuttaa sitä ja 
voida paremmin! 

Kulttuurierot vaikuttavat paljon ruokavalioon, käyttäytymiseen sekä ympäristöön.
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Yin/yang periaate 
Yin ja yang, symboli jonka jokainen on varmasti nähnyt 
joskus elämässään, mutta kuinka moni on pysähtynyt 
pohtimaan sen periaatetta, sen tarkoitusta.  

"Vastakohdat täydentävät toisiaan" on länsimaalainen 
yleistys tälle symbolille, mutta mielestäni siinä ei ole koko 
totuus mukana. Kyse ei ole ainoastaan symbolista, vaan 
oikeastaan kohtuullisen laajasta käsitteestä jolla on 
syvempikin tarkoitus.  

Yin ja yang ovat toki  toistensa vastakohtia, mutta 
samalla niissä piilee toistensa potentiaali (mustalla 
alueella on valkoinen pilkku ja päinvastoin). Yinin on 
tarkoitus muuttua yangiksi ja yangin vuorostaan takaisin 
yiniksi. Tämä prosessi ei ole aivan yksinkertainen selittää, 
emmekä syvenny aiheeseen paljoakaan, mutta perusteet 
on hyvä ymmärtää, jotta se selventää asioita kun 
käännymme tarkastelemaan ruoan vaikutusta 
kehoomme.  

Yin ja yang eivät ole absoluuttisia, vaan ne ovat aina 
suhteutettuja toisiinsa. Musta ei siis ole mustaa ilman, 
että sitä verrataan valkoiseen, eikä valkoinen valkoista 
ilman, että sitä verrataan mustaan. Seuraavaksi pyrin 
selventämän tätä!
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Yang 
Ylöspäin nouseva 

Valoisa 

Lämmin tai kuuma 

Ulkopuoli, ulospäinsuuntaava 

Akuutti 

Stressaantunut, maaninen 

Kypsennetyt ruoat 

Lihaperäiset ruoat 

Mausteet 

Kahvi 

Kaura 

Grillatut ruoat

Yin 
Laskeva 

Pimeä 

Viileä tai kylmä 

Sisäpuoli, sisäänpäin kääntyvä 

Krooninen 

Masentunut, flegmaattinen 

Raa'at ruoat 

Kasvisperäiset ruoat 

Hedelmät 

Maito 

Vehnä 

Höyrytetyt ruoat
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Länsimaisen ajattelutavan mukaan olemme taipuvaisia 
ajattelemaan asiat "hyvän" ja "pahan", positiivisen ja 
negatiivisen tai hyödyllisen ja hyödyttömän kautta. Se saattaa 
olla syy siihen, miksi yin/yang teoria tuottaa meille hieman 
päänvaivaa, sillä pyrimme seuraamaan hyvin dualistista, 
mustavalkoista ajattelutapaa joka ei anna harmaan sävyille 
juurikaan tilaa.  

Yin ja yang eivät kuitenkaan 
seuraa tätä periaatetta. Molem-
mat ovat yhtä tuiki tärkeitä eikä 
kumpaakaan ole olemassa ilman 
toista. Eräs helppo vertauskuva 
jonka kautta päästä sisään itä.-
maiseen käsitykseen yinistä ja 
yangista, on ajatella yötä ja 
päivää. 

Molemmat ovat meille välttä-
mättömiä. Tarvitsemme yötä 
lepoa ja palautumista varten, 
sisäänpäin kääntymistä ja 
itsemme korjaamista varten. Päivää tarvitsemme 
aktiviteetteihin, ulospäinsuuntaamista varten, työntekoa ja  
ravinnon hankkimista varten.  

Voimme tarkastella yötä ja päivää myös maapallon kannalta. 
Yö on maapallon varjopuolella ja päivä maapallon 
aurinkopuolella. Maa ja aurinko liikkuvat radoillaan, ja 
tarkastellen asiaa sitä kautta, voitaisiin sanoa yön muuttuvan 
päiväksi ja päivän yöksi sitä mukaa kun maapallo pyörii ja valo 

liukuu sen pintaa pitkin loputtomassa syklissä muuntuen 
toisesta toiseksi (meidän ihmisten, maapallon pinnalla olijoiden  
näkökulmasta).  

Mikään ei myöskään ole täysin yin tai täysin yang, vaan ne 
ovat aina suhteessa toisiinsa. Pimeys suhteessa 
kynttilänvaloon on yin. Kuitenkin kynttilänvalo suhteessa 

aurinkoon on yin, sillä aurinko on 
valoisampi ja lämpimämpi kuin 
kynttilänvalo.  

Kehon etupuoli on yang, suhteessa 
kehon takapuoleen joka on yin. 
Kuitenkin reidet ovat yiniset 
suhteessa rintaan joka on yanginen 
ja niin edelleen.  

Emme siis voi sanoa, että jokin olisi 
yiniä tai yangia, ellei meillä ole 
vertailukohtaa ja siinä mielessä yin 
ja yang ovat aina suhteellisia. 

Samoin on monen muun asian laita. Kuten ihmisen 
oppiminen. Opimme paljon helpommin mitä jokin on 
verrattuna johonkin toiseen kuin yksittäisen asian yksinään. 
Emme oikein tunnu tuntevamme itseämme, ellei meillä oli joku 
muu johon verrata. Kevään ensimmäiset +10 asteen kelit 
tuntuvat ihanan lämpimiltä, mutta syksyllä +10 asteen keli saa 
meidät ajattelemaan lähestyvää talvea. Tämä on pohtimisen 
arvoinen asia, hyvin monelta eri kantilta ja saattaa aiheuttaa 
muutaman "ahaa!"-elämyksenkin.
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Ruokavaliomme ja terveytemme suhteen kyse on tasapainosta 
yinin ja yangin välillä. 

Elämme länsimaissa hyvin yangisessa kulttuurissa. Suosimme 
nopeutta, ketteryyttä, ulospäinsuuntautuneisuutta sekä 
miehistä, kovaa prinsiippiä ja unohdamme liian usein näiden 
vastakohdat: Hitauden ihanuuden, sisäänpäin kääntymisen  
autuuden, feminiinisen pehmeän 
prinsiipin jotka ovat tasapainon 
kannalta välttämättömiä yangin 
vastakohtia.  

Toisaalta jokainen meistä on jo 
syntyessään hieman ynisempi tai 
yangisempi ja siksi joudumme 
hakemaan tasapainoa. Joku on 
syntyjään hiljainen tai rauhal-
lisempi, kun taas toinen on 
äänekäs ja vilkas. Siten hiljaisen ja 
rauhallisen, yinisemmän, on huo-
lehdittava yangistaan. Siitä, ettei 
hidastu ja hiljene liikaa ja jää paikoilleen. Äänekkään ja 
vilkkaan, yangisemman, on vastaavasti huolehdittava riittävästi 
yinistään, jotta hän ei muutu liian aktiiviseksi ja pala loppuun.  

Mitä tulee esimerkkiemme ihmistyyppeihin - molempia 
tarvitaan! Hiljaista ja rauhallista tarvitaan niitä ominaisuuksia 
vaativiin tehtäviin... Vai mitä tuumisit ylivilkkaasti elehtivästä, 
laulaa lallattavasta neurokirurgista jolla ei tuntuisi olevan 
hetkeäkään aikaa pysähtyä kuuntelemaan mikä sinua vaivaa 
tai miten voisi sinua auttaa?  

  Taikka rallikuskista joka saisi juuri ja juuri aikaiseksi pukea 
ajohaalarinsa ylle kun muut ovat jo ajaneet muutaman 
kierroksen kilpaa? Saduille kilpikonnasta ja jäniksestä on 
syynsä, jolla pyritään tuomaan esille juuri näitä ominaisuuksia. 
Jokaiselle on paikkansa, tarpeensa ja tehtävänsä. 

Kaikki mitä maa päällään kantaa voidaan jakaa yiniin ja 
yangiin. Kehon elimet jaetaan yin 
ja yang elimiin, niiden vaikutuksen 
ja tehtävän mukaan. Veri ja 
nesteet nähdään energian 
yinisenä, konkreettisena osana, 
suhteessa eteeriseen energiaan 
joka virtaa meissä näkymättö-
mänä. Siksi on hyvä tunnistaa 
itsestään, onko enemmän yininen 
vai yanginen, ja millä osa-alueilla 
tämä ilmenee vahviten. 

Esimerkkinä hoikka, herkästi 
paleleva henkilö, joka stressaa 

helposti eikä saa mieltään hiljenemään. Hänen fyysinen 
olemuksensa on liian yininen (hoikka, kylmä) jonka vastakohta, 
henkinen puoli, on liian yanginen (stressaantunut, levoton). 
Tämän tiedon perusteella voidaan päätellä, että hän on 
fyysisestä näkökulmasta ehkä liian toimeton ja heikko ja 
henkisestä näkökulmasta yliaktiivinen. Nämä kaksi tilaa voivat 
pitkällä aikavälillä aiheuttaa toisensa. Jos stressaamme, emme 
jaksa pitää elämäntavoista huolta (esim. liikkua riittävästi) vaan 
jäämme ajatustemme valtaan liiaksi. Esimerkkini ovat tietysti 
yksinkertaistetut, mutta saat niistä varmasti kiinni!
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Yin/yang ruoassa 
Olemme tehneet pintaraapaisun yin/yang -teoriaan joka 
on perusta kaikille perinteisen kiinalaisen lääketieteen 
aloille. Tämän lisäksi on olemassa viiden elementin teoria 
(vesi, puu, tuli, maa ja metalli), joka pureutuu vielä astetta 
syvemmälle, mutta sitä en käy tässä läpi. 

Sen sijaan haluan jatkaa yin/yang ajattelua, mutta jakaa 
yinin kylmään ja viielään, sekä yangin kuumaan ja 
lämmittävään.  

Koska tavoitteena on aina tasapaino, niin hyvin kun se 
maan päällä eläessä on mahdollista, tulisi ruokavaliossa 
pyrkiä käyttämään viileitä ja lämpimiä ruoka-aineita 
tasapainoisesti, jotta lopputulos on neutraali. kylmiä ja 
kuumia ruoka-aineita tulisi välttää, ellei omassa kehossa 
vallitse kylmyys- tai kuumuustila.  

Mikäli henkilöllä on kehossaan paljon kylmyyttä, hän 
palelee herkästi ja kaipaa lämmintä sekä tuntee 
mahdollisesti vastenmielisyyttä kylmää kohtaan. Hän on 
usein tavalla tai toisella hieman heikko, ohut, pieni tai 
hidas. Yleensä tällainen henkilö ei tunne juurikaan janoa. 

Mikäli tilanne on päinvastainen, henkilöllä on kuuma, hän 
on janoinen ja kaipaa viileää. Tuntuu, että hänessä on 
jollakin tapaa liikaa, hän on kireä, tuskainen ja ahdistunut.
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Nämä ovat yleistyksiä, mutta antavat hieman osviittaa ja 
auttavat pohtimaan omaa kehon tilaa. 

Jos kehossa vallitsee liikaa kylmyyttä tai kuumuutta, asiaa 
voidaan lähestyä kahdella tavalla:  

Aloitetaan ruokavalio joka on energeettiseltä lämpötilaltaan 
Täysin neutraali. Syödään vain neutraaleja ruokia, 
mahdollisesti ja minimaalisesti lämpimiä ja viileitä ruokia saman 
verran ja yhtä aikaa, jotta tasapaino saavutetaan jokaisella 
aterialla. Karsitaan kuumat ja kylmät ruoat pois. Tavoitteena 
tasapaino, joka riittävän pitkään harjoitettuna vuorenvarmasti 
tuottaa tulosta. 

Toisena vaihtoehtona on puuttua tilanteeseen vahvemmin, 
siten että suosii lämpimiä ruokia, käyttäen hieman myös 
kuumia ruokia, jos omassa kehossa on kylmyyttä tai, jos 
kehossa on kuumuutta, suosii viileitä ruokia ja ottaa mukaan 
hieman kylmiäkin. Tällä menetelmällä voidaan saada hieman 
nopeammin tuloksia, mutta vaarana on, että mennään 
liiallisuuksiin. 

Energeettisen lämpötilan lisäksi ruoka-aineet tuovat mukanaan 
muita vaikutuksia kuten edellä on esitelty.  

Kuumat ruoat 
Kuumat ruoat kuumentavat ja kuivattavat kehoa. Ne 
edesauttavat kehon kiertoja (kuten vesi ja nestekierto) ja 
liikuttavat energiaa ylös- ja ulospäin, lämmittäen sisäelimiä, 

dispersoiden kylmyyttä sekä aktivoiden immuunipuolustusta. 
Siksi kuumia ruokia suositellaan talvikylmällä, auttamaan 
kehoa selviytymään ankarasta lämpötilasta. Kuumia ruokia 
voidaan käyttää myös pieninä määrinä terapeuttisesti 
poistamaan kylmää kehosta.  

Hyvin monella on ongelmia kuumuuden kanssa (kuuma-
kostea tai kuuma-kuiva, palaamme tähän tuonnempana) ja 
siksi kuumat ruoat aiheuttavat monelle ongelmia. 

Jos olet kasvissyöjä tai valtaosa ruoastasi on koostuu 
kasviksista, suosittelen käyttämään ruokavaliossasi jonkin 
verran kuumia ruoki, tasapainottamaan viileiden ja kylmien 
ruokien vaikutukisa.  

Kuumia ruokia ovat vahvat mausteet kuten pippurit, chilit, 
raaka valkosipuli. Lampaan ja vuohenliha ovat kuumia ja 
muutkin lihat muuttuvat kuumaksi paahdettaessa, grillattaessa 
tai savustettaessa lämmön kera. Juomista vahvat 
alkoholijuomat sekä fenkolitee ovat kuumia.  

Lämpimät ruoat 
Lämpimät ruoat poistavat kehosta kylmyyttä, lämmittäen 
kehoa ja sisäelimiä tasapainoisemmalla ja lempeämmällä 
tavalla, kuin kuumat. Ne eivät kuivata kehoa ja ne hellivät 
eritoten mahalaukkua ja perna-haimaa (nämä liitetään 
kiinalaisittain yhteen).  

Kaikki keitot sekä pataruoat joita haudutetaan tai 
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keitetään pitkään, muuttuvat 
lämpimäksi. Esimerkkejä lämpimistä 
ruoista ovat purjo, lohi, basilika sekä 
saksanpähkinä. 

Neutraalit ruoat 
Neutraalit ruoat ovat energian ja kehon 
nesteiden parhaita tuottajia ja siksi 
ensiarvoisen tärkeitä. Ne tasapainottavat 
ja harmonisoivat kehoa, eli auttavat sitä 
pysymään terveenä ja toimivana.  

 Neutraalit ruoat ovat hyvin neutraaleja 
maultaan, kuten riisi ja peruna, ja ovat 
siksi monen mielestä niitä ruokia, jotka 
ovat "tylsiä ja mitäänsanomattomia" 
sellaisenaan. Näitä ruokia voi kuitenkin 
syödä ympäri vuoden sekä kohtalaisia 
määriä ilman vaaraa, että ne 
vaikuttaisivat kehoon negatiivisesti. 

Esimerkkejä neutraaleista ruoista ovat 
riisi, peruna, porkkana ja tattari.  

Viileät ruoat 
Viileät ruoat edesauttavat myös kehon 
nesteiden muodostumista ja torjuvat 

täten kuivuutta. Ne ovat erityisen tärkeitä 
mm. veren muodostumiselle, mutta 
myös esim. limakalvoille ja siksi niitä 
suositellaan nautittavaksi ympäri 
vuoden, mutta eritoten kesäkuumalla, 
tasapainottamaan ympäristön 
aiheuttamaa kuumaa ja kuivumista.  

Tästä huolimatta näitä ei tulisi nauttia 
liikaa, sillä liian suuri määrä viileitä ja 

raakoja ruokia johtaa ruoansulatuksen 
heikkenemiseen varsinkin talviaikaan, 
joka hidastaa ruoansulatusta 
muutoinkin. Tällöin ne voivat aiheuttaa 
sisäistä kylmyyttä taikka yangin 
heikkenemisen. 

Viileät ruoat vähentävät kehossa 
tapahtuvaa kiertoa ja hillitsevät 
kuumuutta. 

Marjat ovat usein kosteuttavia sekä viilentäviä.
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Esimerkkejä viileistä ruoista ovat salaatit sekä valtaosa muista 
kesävihanneksista, -marjoista ja -hedelmistä. Myös vihreä tee 
sekä monet tuoremehut ovat viilentäviä. 

Kylmät ruoat  
Kylmät ruoat viilentävät kehoa voimakkaasti ja taltuttavat näin 
kehon sisäistä kuumuutta, joten niistä voi olla hyötyä pieninä 
määrinä jos kehossa on kuumuutta tai jos kesällä koetaan 
poikkeuksellisen paahtava jakso, jolloin ne auttavat 
sopeutumaan ympäristöön. Kääntöpuolena on kuitenkin 
muistettava, että ne voivat  kylmentää ruoansulatuksen niin, 
ettei se enää toimi asianmukaisesti. Tällöin uloste menee 
löysäksi ja joukossa on sulamatonta ruokaa.  

Kylmät ruoat estävät liiallisesti käytettynä myös hikoilua sekä 
aiheuttavat yangin heikkoutta. 

Kylmillä ruoilla on myös etuna: rauhoittavat Sheniä (ei-fyysistä-
sinua, ts. mieltä). Esimerkkejä kylmistä ruoista ovat kurkku, 
vesimeloni, jäävuorisalaatti, monet merenelävät kuten ravut 
sekä katkaravut. Juomista mineraalivesi sekä soijamaito ovat 
kylmiä. 

Muut ominaisuudet 
Ruoat voivat olla lämpötilansa lisäksi myös kosteuttavia tai 
kuivattavia (kuten edellä on jo tullut esille), ja ne vaikuttavat  
myös  tämän osalta kehoomme.  

Kuivuudesta kärsivällä henkilöllä voi olla kuiva iho, kuivaa 
yskää, kuivat limakalvot tai silmät, keho tavallaan näivettyy ja 
niin edelleen. Oireet viittaavat selkeästi siihen, että keho ei 
pääse kosteuttamaan itseään riittävästi tai oikealla tavalla. 
Iäkkäät ihmiset ovat hyviä esimerkkejä tästä: He kärsivät 
todella usein kuivuudesta ja sen näkee heidän olemuksestaan 
selkeästi, eikä vähiten ryppyisestä ihosta.  

Kosteudesta kärsivällä ihmisellä tilanne on päinvastoin: Limaa 
tai räkää voi olla runsaasti, kehoon kertyy ikään kuin 
ylimääräistä olkoon se sitten hengitysteihin, vyötärölle tai 
vaikkapa elinten ympärille. Kehoon kerääntyvät voivat olla 
muhkuroita (esim. selluliitti), paiseita tai näppylöitä (akne). Iho 
tai hiuspohja voi olla rasvainen. 

Ironista kyllä, kuivuutta ja kosteutta voi olla myös "päällekkäin". 
Tällöin kyse ei oikeastaan ole siitä, että näitä olisi liikaa tai liian 
vähän, vaan enemmän siitä, että ne eivät jakaudu oikein 
kehossa. Saman lailla näen hyvin usein myös, että kuumuutta 
ja kylmyyttä on yhtäaikaisesti. Silloin on kyse samasta asiasta, 
eli siitä, että lämpö ei jakaannu oikein.   

Molemmissa tapauksessa kannattaisi siirtyä neutraaliin 
ruokavalioon pidemmäksi aikaa, jotta tilanne saataisiin 
tasapainotettua, mutta palataan tähän hieman tuonnempana!  
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Valmistustavan 
vaikutus 
Jokaisella ruoalla on energeettinen lämpötila, jolla on 
tietynlainen vaikutus kehoomme kun syömme tätä 
ruokaa. Se voi olla enemmän tai vähemmän lämmittävä, 
viilentävä taikka neutraali. Sen lisäksi se voi olla 
vaikutukseltaan kuivattava tai kosteuttava ja näin myös 
kehomme voi näiden vaikutuksesta olla kylmä-kostea, 
kuuma-kostea, kylmä-kuiva taikka kuuma-kuiva.  

Pääsääntöisesti raaka (kypsentämätön) ruoka on 
vaikutukseltaan viilentävää ja koska viilennys hidastaa 
energian kiertoa, kehoon alkaa tätä kautta herkästi 
kerääntymään kosteutta joka pitkällä aikavälillä häiritsee 
kehon toimintoja ja heikentää ruoansulatusta 
entisestään.  

Siksi PKL näkemys on, että raakaa ruokaa pitäisi välttää. 
Esimerkiksi kasvikset tulisi vähintään lämmittää, jotta ne 
eivät viilentäisi ruoansulatuksen tulta (joka muuntaa 
ruoan kehon käytettäväksi energiaksi) ja näin häiritsisi 
sitä. Tämä pätee varsinkin talviaikaan, kun säämme on 
kylmä ja viimainen.  

Talvisin ei tulisi syödä raakaa, vaan kaiken tulisi olla 
jollakin tapaa lämmitettyä tai kypsennettyä, mutta miten 
eri valmistustavat vaikuttavat ruoan ominaisuuksiin?
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Idätys ja idut ovat viileitä vaikutukseltaan. 

Ryöppäys, eli pikainen kuumentaminen vedessä, jonka jälkeen 
pikainen jäähdytys vedessä jotta kypsennysprosessi lakkaa, ei 
juuri vaikuta ruoan energeettiseen lämpötilaan, mutta 
helpottaa PKLn näkemyksen mukaan ryöpätyn ruoan 
sulattamista. 

Suolaus ja an-aerobinen fermentointi (esim. suolakurkut, 
hapankaali, etikkakurkut) vaikuttaa ruokaan viilentävästi ja 
vähentää ruoasta saatavaa Qitä. 

Painekeittämällä ruokaan saadaan lisää lämpöä sekä joissakin 
tapauksissa kosteutta. 

Keittäminen väljässä vedessä viilentää ruokia hieman ja 
vähentää niistä saatavaa Qitä. Siksi tätä ei suositella, vaan 
pyritään siihen, että keitetään ainekset niiden omissa liemissä 
lisäämättä ollenkaan, tai hyvin vähän vettä. Esimerkiksi riisi 
keitetään siten, että kaikki vesi imeytyy riisiin, eikä jää kattilaan. 

Höyryttäminen säilyttää ruoan Qin hyvin ja vaikuttaa hyvin 
vähän sen energeettiseen lämpötilaan, Siksi tämä on hyvin 
suosittu kypsennysmenetelmä. 

Wokkaus tai pikainen paistaminen hämmentäen ruskistaa 
pinnan, mutta säilyttää ruoka-aineiden tuoreuden sisältä. Näin 
se luo tasapainoisen kypsennystavan joka on myös 
suositeltava. 

Hauduttaminen tai hidas, pienellä lämmöllä paistaminen 
mureuttaa ruoan ja lisää siihen jonkin verran lämpöä. Hyvä 
kypsennystapa varsinkin talvisin. 

Hidas ja pitkäaikainen keittäminen vaikuttaa ruokaan samaan 
tapaan kuin hauduttaminen, lisäten siihen yangia ja Qitä. Mikäli 
tarkoituksena on vahvistaa kehoa, on tämä tapa suositeltava. 
Mitä pidempään ruoan annetaan hautua tai kiehua hiljalleen, 
sitä enemmän lämpöä ja vahvistava energiaa tuo ruoka tulee 
keräämään itseensä. 

Alkoholin avulla kypsennys, flambeeraaminen, kuumentaa 
ruokaa ja laittaa energian kiertoon vauhtia. 

Rasvassa uppopaistaminen kuumentaa ja kosteuttaa ruokaa 
valtaisasti ja tekee tästä siksi hankalasti sulavaa.  

Savustaminen lisää ruoan kuumuutta, mutta ei yhtä paljon 
kuin grillaaminen joka on valmistusmenetelmistä kaikkein 
kuumentavin ja siksi sitä suositellaan käytettävän hyvin 
säästeliäästi - lähinnä muutamia kertoja vuodessa. 
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Ruoka-aineet 
Kuten olet varmasti jo huomannut, ruoka-aineet 
jakautuvat aika selkeästi lämpimiin ja viileisiin siten, että 
lämpimät ruoka-aineet ovat enemmän eläinkunnan 
tuotteita ja viileät kasvikunnan tuotteita.  

Käydään seuraavaksi läpi eri ruokaryhmiä sekä 
suosituksia siitä, mitä tyypillisesti tarvitsemme minäkin 
vuodenaikana voidaksemme hyvin.  

Kausiruoka-ajattelu ei ole lainkaan tuulesta temmattu 
idea, kuten eivät meidän suomalaiset perinneruoatkaan. 
Oletko koskaan ajatellut, miten paljon enemmän 
perinneruoissa käytetään vaikkapa mausteita jos 
verrataan vaikkapa joulun ja pääsiäisen ruokia? 

Vaikka perinteinen kiinalainen lääketiede ei ole ollut 
kovinkaan tunnettua täällä Pohjolassa ennen muinoin, ei 
se tarkoita sitä, etteikö täällä olisi päädytty samaan 
lopputulokseen ruoka-aineiden käytössä! 

Tiedämme intuitiivisesti mitä milloinkin pitäisi syödä, jos 
vain annamme itsellemme tilaisuuden seurata 
vuodenaikoja. Nykypäivän elämä ei kuitenkaan tue tätä 
sykliä kovinkaan hyvin, ja hukkaamme herkästi tuntuman 
eri vuodenaikoihin. Silti voimme monesti tuntea, että 
vaikkapa kanelilla ja sokerilla maustettu riisipuuro on 
ihanan lämmittävää ja maukasta kevättalven ulkona 
vietetyn paukkupakkaspäivän jälkeen.  



�26

Lämpimät ruoat 
Lihat 

Kaura 

Pähkinät 

Kypsennetty kala 

Inkivääri ja mausteet 

Viileät ruoat 
Raa'at vihannekset 

Raa'at hedelmät ja marjat 

Maito 

Tofy 

Minttu 
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Makujen vaikutus 

Ennen vuodenaikoihin syventymistä, 
haluan käsitellä makujen vaikutusta 
hieman. Totesin aiemmin materiaalissa, 
että emme tule käymään läpi 
elementtejä, mutta tässä sivuan niitä, 
sillä mauilla on suuri merkitys 
terveyteemme. 

Elementit ovat Vesi, Puu, Tuli, Maa sekä 
Metalli. Jokaisella elementillä on oma 
maku sekä vuodenaika: 

* Vesi -> Suolainen -> Talvi 

* Puu -> Hapan -> Kevät

* Tuli -> Karvas -> Kesä

* Maa -> Makea/neutraali -> Loppukesä

* Metalli -> Tulinen/pikantti -> Syksy


Monella meistä on makean- tai 
suolaisenhimoa ja suosimme herkästi 
kausittain jotakin tiettyä makua. Tämä 
voi toimia eduksemme, mutta hyvin 
usein tämä johtaa omalta osaltaan 
epätasapainoon, sillä jokainen maku 
vaikuttaa meihin omalta osaltaan, 
samoin kuten lämmin, viileä, kostea ja 
kuiva ruoka. Päämääränä on makujenkin 

suhteen tasapaino. Tasapainoa ajatellen 
meidän tulisi maistaa nämä viisi makua 
päivittäin, mielellään heti aamusta.  

Makujen osalta on tärkeä ymmärtää, 
että ne toimivat hieman eri tavalla 
verrattuna ruoan energeettiseen 
vaikutukseen, joka perustuu osittain 
määrään. Eri makuja ei tarvitse syödä 
suuria määriä, eli jonkin makuista ruokaa 

ei tarvita määrällisesti paljoakaan. Riittää 
että maut maistaa.  

Tällä tarkoitan sitä, että jos haluat 
tasapainottaa maut, riittää että otat 
esimerkiksi suolakristallin (suolainen), 
tipan sitruunamehua (hapan), tipan 
mustaa kahvia (karvas), sokerikiteen 
(makea) sekä pippurirouheesta yhden 
rouhepalan (tulinen/pikantti) vuoron 

Suklaa on monelta osin mahtava ruoka - edellyttäen, että se on raakaa ja tummaa..
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perään (järjestyksellä ei ole väliä) kielelle, jotta maistat nämä 
maut. Tämä riittää makujen osalta ja täten nautitun ruoan 
määrä makujen osalta on irrelevantti - toisin kuin energeettisen 
lämpötilan vaikutuksen osalta.  

Mauilla on myös muita viakutuksia joihin syvennymme 
seuraavaksi.  

Suolainen maku pehmentää kovettumia, kosteuttaa 
kuivuutta, poistaa limaa, saa Qi:n laskeutumaan, pidättää 
nesteitä, viilentää verta, lievittää ihottumia sekä kipua. Sen 
sijaan liiallinen suolaisen nauttiminen tekee päinvastaisen ja 
aiheuttaa ongelmia kehossa, varsinkin veren osalta. Siksi 
sanotaan, että varsinkin erilaisissa veritaudeissa (kiinalaisittain 
veren vähyydessä tai stagnaatiossa) tulisi välttää liiallista 
suolaisen maun nauttimista.  

Hapan maku vaikuttaa hermostoon, se kosteuttaa ja pidättää 
nesteitä. Se saa Qi:n laskeutumaan ja vetäytymään sisäänpäin 
ja hillitsee näin hikoilua. Hapan maku saattaa täten auttaa jos 
ongelmana on stressi, turhautuminen sekä ärtyneisyys. 
Hapanta makua tulisi kuitenkin käyttää säästeliäästi henkilöillä 
joilla on kroonista kipua taikka bakteerin/viruksen aiheuttama 
tauti, kuten flunssa, sillä se vetää patogeenin syvemmälle 
kehoon, samalla estäen hikoilua, jolloin patogeeni ei pääse 
yhtä helposti ulos kehosta. 

Karvas maku puuttuu suurelta osin monen ruokavaliosta, joka 
saattaa omalta osaltaan selittää sen miksi niin monella on 
ongelmia kosteuden (esim. painonnousun) kanssa. Nautimme 

kyllä kahvia, mutta harvoin mustana, jolloin sen karvas maku ei 
pääsee tekemään tehtäväänsä. Vihanneksista ja jyvistä 
poistamme usein sen karvaan osan ja näin ruokavaliostamme 
puuttuu herkästi karvas. Vaikutuksiltaan karvas maku on 
osittain suolaisen vastakohta: kuivattava, kovettava ja se 
poistaa kuumuutta sekä kosteutta. Se edistää monelta osin 
ruoansulatusta ja parantaa näin ruokahalua jos se on heikko.  

Karvaan maun osalta haluan samalla tuoda esille muutaman 
erityispiirteen. Erittäin monella meistä on ongelmia kuumuuden 
ja kosteuden kanssa. Liiallinen kuumuus aiheuttaa 
levottomuutta, tulehduksia ja stressiä. Liiallinen kosteus 
aiheuttaa painon nousua, tukkeumia energian, veren sekä 
ruoansulatuksessa, limaa ja painavaa/puristavaa oloa. 
Kuulostaako tutulta? Entä suklaanhimo? 

Todella monella on makeanhimoa, mutta lähes aina kyse on 
erityisesti suklaanhimosta. Suklaa on tehty kaakaosta joka on 
erittäin karvasta, ennen kuin siihen sekoitetaan runsas määrä 
sokeria, kaakaovoita sekä muita ainesosia.  

Kehomme on erittäin viisas sikäli, että se vaistoaa kaakaon 
mahtavat ominaisuudet ja pyytää juuri sitä. Harmillista kyllä, 
suosimme yleensä silloin maitosuklaata joka on hyvin 
käsiteltyä (kuumennettua) sekä laimennettua, eikä enää ole 
lainkaan karvaan makuista. Suklaanhimon iskiessä suosittelen 
siksi nauttimaan mielummin tummaa raakasuklaata. Siinä on 
tallella kaikki suklaan suotuisat terveysvaiktuukset yhdistettynä 
karvaaseen makuun, joka olisi monelle erittäin hödyllinen! 

Toinen huomionarvoinen ainesosa on tupakka. 
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Tupakka on ominaisuuksiltaan hyvin kuuma ja karvas. Se on 
erittäin kuivattava yrtti joka selittää omalta osaltaan sen miksi 
niin moni henkilö lihoo kun lopettaa tupakanpolton; Sen 
kuivattava vaikutus lakkaa ja kehoon alkaa kertymään 
kosteutta ja paino nousee (kosteudella en tässä yhteydessä 
vettä tai turvotusta). Tällaiseen kosteudenkertymiseen ei 
laihdutuskuurit auta, eli kalorien laskeminen ei tuota tulosta, 
vaan paino pysyy itsepintaisesti kehossa.  

Tällaisessa tilanteessa olisi viisasta lisätä karvaita ja viileitä 
sekä mausteisia ruokia ruokavalioon, jotta kosteutta saataisiin 
liikkeelle ja siten painoa laskemaan ilman, että kehoon 
muodostuu kuumuutta (kuumat ja karvaat ruoat nostavat 
todella helposti kehon kuumuutta liiaksi).  

Makea maku vahvistaa, kosteuttaa, puhdistaa, tasapainottaa, 
rauhoittaa ja vakauttaa Sheniä sekä avaa tukkeumia. Tämän 
valossa on helppoa ymmärtää miksi turvaudumme niin usein 
makeaan makuun kun olemme stressaantuneita tai väsyneitä. 
Liiallinen makea maku aiheuttaa kuitenkin paljon ongelmia; 
Koska makea on kosteuttava, se aiheuttaa liiallisessa määrin 
tukkeumaa ja epätervettä kosteutta kehoon (painonnousua 
esim.) joka vuorostaan johtaa monenlaisiin ongelmiin, jotka 
ovat meille hyvin tuttuja, niin sanottuja elämäntapasairauksia. 
Sen sijaan neutraali makea (kuten vaikkapa riisi) on 
ruokavaliossamme erittäin tärkeä ja tasapainottava tekijä.  

Tulinen tai pikantti maku voidaan kuvata myös mausteisena, 
terävänä tai voimakkaana makuna. Se levittää Qi:tä saaden 
aikaan voimakkaan virtauksen kehossa ylös- ja ulospäin. 
Reaktio on selvä esimerkiksi tulista (tulista ja kuumaa) ruokaa 
syödessä jolloin valtaosalle tulee kuuma ja hiki varsinkin pään  
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alueelle (ylös- ja ulospäin suuntaava energia). 

Tulinen, pikantti, terävä ja vahva maku avaa hengitysteitä ja edistää 
verenkiertoa ja energia-aineenvaihduntaa sekä omalta osaltaan 
kuivattaa, mutta herkästi myös kuumentaa kehoa, sillä suurin osa 
tämän maun ruoka-aineista ovat lämpimiä tai kuumia. Poikkeuksena 
voisi mainita mintun sekä sitruunan, mutta tämänkaltaisia ruoka-
aineita ei ole montaa mitä yleisesti käyttäisimme.  

Makujen osalta voimme siis helposti löytää monia huomioon 
otettavia asioita, varsinkin kun pohdimme ruokavaliota ylipainon 
näkökulmasta, joka nähdään kiinalaisittain liiallisena kosteutena.  

Uskon, että tähänastinen materiaali on herättänyt monia ajatuksia ja 
ehkäpä antanut hieman vihiä siitä, miksi länsimaissa käytetty 
kaloriajattelu ei välttämättä tuota niitä tuloksia joita toivomme 
jokapäiväisessä elämässämme.  

Pyydän, että otat huomioon myös makujen pehmentävät ja 
kiinteyttävät vaikutukset. Todella moni nainen tuskailee muhkuraisen, 
kovan selluliitin kanssa. Suolainen maku pehmentää kovettumia, 
mutta samalla lisää kosteutta, eli tarvitsee tuekseen karvasta makua 
joka kuivattaa... Samalla joku toinen tuskailee liian pehmeän, "löllön" 
kehon kanssa. Hapan maku kiinteyttää (vetäytyy sisäänpäin), mutta 
tarvitsee samalla karvasta makua "kovettamaan" jotta "löllö" keho 
kiinteytyisi jälleen sopivasti, ja suolaista makua jotta se ei kuivuisi 
liikaa. Näin huomaamme, että jokaista makua tarvitaan. Ruokavaliota 
voi säädellä tarpeen mukaan palvelemaan liiallisuutta, mutta samalla 
olisi aina hyvä muistaa kokonaisuus ja tasapaino!
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Vuodenajan vaikutus 
Kausiruoasta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeastaan 
tarkoittaa? Jos tätä kysytään useammalta ihmiseltä, 
saadaan todennäköisesti usempi erilainen vastaus. 
Joillekin se tarkoittaa sellaisten ruokien syömistä mitä 
paikallisesti on saatavilla tiettyyn vuodenaikaan, toiselle se 
tarkoittaa sellaisen ruoan syömistä joka tukee kehoa 
tiettyyn vuodenaikaan ja niin edelleen.  

Kiinalaisittain kausiruoan käsite on sekoitus 
edellämainituista. Ruoan tulisi olla sellaista jota on 
saatavilla paikallisesti, mutta sitä käsitellään ja höystetään 
sen mukaan miten keho tarvitsee tukea kyseisen 
vuodenajan mukaan.  

Talvi on helppo esimerkki, sillä silloin meillä on tyypillisesti 
kylmää ja pimeää. Tällöin haluamme tukea kehoa 
lämpimillä ja vahvistavilla ruoalla, mutta keskellä talvea 
paikallisesti ei ole (olisi, jos emme eläisi moderneja aikoja) 
saatavilla kovinkaan moninaista ruokaa, vaan se 
keskittyisi lihaan, jyviin, juureksiin ja yrtteihin joita on voitu 
säilöä silloin kun ne ovat saatavilla. 

Vastaavasti kesällä, kun on lämmin sekä valoisa, emme 
tarvitse yhtä tuhtia ruokaa ja saatamme tarvita viilennystä, 
jotta kehomme ei kuumenisi ja kuivuisi liikaa. Paikallisesti 
ruokaa on yllin kyllin josta valita ja ihanteellisesti söisimme 
silloin niitä ruokia, joita ei ole talvella saatavilla. Nämä ovat 
luonnostaan kasviksia, marjoja sekä hedelmiä, jotka ovat 
ominaisuuksiltaan viilentäviä, eivätkä kovin "tuhteja". 
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Täten, jos syömme ruokia jotka ovat sillä hetkellä (kaudella) 
saatavilla paikallisesti, meidän ei tarvitse pohtia sen tarkemmin 
niiden energeettistä ominaisuutta, sillä ne tukevat luonnostaan 
kyseisen vuodenajan osalta meidän kehoa sopeutumaan 
kyseiseen kauteen.  

Aikakautemme on tosin sellainen, että joskus voi olla hankala 
tietää mitä milloinkin olisi saatavilla paikallisesti, ellemme 
rahtaisi ruokaa ympäri maailmaa, ja siksi voi olla paikallaan 
tarkastella vuodenaikojen ruokavalioita hieman tarkemmin.  

Talvi.  
Vaikka valtaosa aloittaa vuodenaikojen luettelemisen keväästä, 
haluan tässä säilyttää järjestyksen elementtien ja makujen 
mukaisesti., sillä talveen liittyy suolainen maku ja elementtinä 
vesi. Se on sisäänpäinkäätymisen ja rauhoittumisen aikaa. 
Luonto on tämän vuodenajan aikana hyvin hillitty ja hiljainen. 
Kasvua ei tapahdu, vaan se on täydellistä levon aikaa. 
Pimeydessä ja kylmässä säästetään voimia ja valmistaudutaan 
sisäisesti uuteen kasvukauteen joka alkaa keväällä talven 
väistyttyä.  

Peilaten tähän ajatukseen voidaan ymmärtää miksi talvi on 
äärimmäisen tärkeää aikaa. Se on levon, mutta myös 
valmistautumisen aikaa. Se on lepohetki, jolloin on tarkoitus 
kerätä voimat tulevaa pyrähdystä, nopean kasvun aikaa 
varten. Se on sanalla sanoen transformoitumisen aikaa. Tämä 
on myös hyvä muistaa, jos talven hiljaiselo ärsyttää tai tuntuu 
merkityksettömältä.  

Talven ruokavalion tulisi heijastaa entisaikojen ruokavaliota, 
jolloin turvauduttiin käyttämään lähinnä säilöttyjä ruokia sekä 
eläinkunnan tuotteita. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö 
ruokavalioon voisi sisällyttää tuoreita raaka-aineita, mutta se 
tarkoittaa sitä, että niitä ei todellakaan pitäisi syödä kylmänä ja 
raakana.  

Talviaikaan kaikki ravinto tulisi kypsentää hyvin ja hitaasti. 
Hitaasti haudutetut ja keitetyt ruoat ovat erinomaisia 
talvisaikaan, mutta useimmiten emme malttaisi tai ehtisi 
valmistamaan ruokaa hitaasti. Onneksi voimme tehdä 
suuremman määrän ruokaa kerralla, ja nauttia siitä 
useampana päivänä peräkkäin! 

Mauissa olisi hyvä suosia suolaisia, tulisia sekä karvaita 
makuja, energeettisesti vahvistavia ("tuhteja"), lämmittäviä ja 
kosteuttavia, sillä talven kuivuus saattaa rasittaa 
elimistöämme. Silti joukkoon olisi tärkeä saada mukaan 
mausteisia/tulisia ruokia, jotta energia ei jämähdä täysin 
paikoilleen vaan jatkaa kiertää pintaan asti, lämmittäen myös 
sormet, varpaat ja nenän jotka helposti kylmettyvät. Ruoan 
kypsennyksen tulisi olla hidasta ja lämmittävää jotta ruoka on 
mahdollisimman helposti sulavaa, sillä talvella ruoansulatus on 
koetuksella muutoinkin.  

Talvella ei pitäisi syödä tai juoda mitään kylmää tai raakaa. 
Kaiken nautittavan ruoan ja juoman pitäisi olla vähintään 
huoneenlämpöistä, mutta mielummin lämpimämpää. Siten 
rahkat, jääkaappikylmät muut maitotuotteet sekä vihannekset 
ja virvoitusjuomat tulisi jättää kokonaan pois, jäätelöstä 
puhumattakaan! Kaikki ruoka pitäisi kypsentää mieluiten 
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erittäin hyvin ja mureaksi tai täysin pehmeäksi. Talvella 
eläinkunnan tuotteita on hyvä suosia, lihaa saisi nauttia 
vapaammin kuin kesällä. 

Kevät on puun, happaman maun ja kasvun aikaa. Keväällä 
luonto herää henkiin melkein räjähdysmäisesti ja kaikki 
suuntaa ylös ja ulospäin! Tämän saattaa huomata myös 
erittäin helposti työpaikoilla tai muissa yhteisöissä joissa on 
usempi ihminen. Talven hiljaiselon jälkeen puheen sorina ja 
nauru raikaa monessa paikassa huomattavasti 
voimakkaammin kuin talvella. Pitkä ja pimeä talvi on ohi, valon 
ja kasvun aika koittaa.  

Ruokavalion suhteen kevät on aarrearkku. Heti kun lumi ja jää 
väistyvät, kasvit alkavat kasvaa ja keväällä onkin monia 
luonnonkasveja joita voi kerätä ravinnoksi vahvistamaan kehoa 
ja mieltä talven jälkeen.  

Kevään maku on hapan, jopa kirpeä ja tämän voi helposti 
huomata myös luonnosta. Lähes kaikki versot ovat enemmän 
tai vähemmän kirpeitä ja happamia maultaan, kuten myös 
kuusenkerkät ja silmut.  

Kevät on monelle myös kompastuskivi ruokavalion suhteen, 
sillä sen tulisi olla hyvin spesifi. Keväällä piilee erityisen suuri 
vaara energia tukkeumalle. Talven täyteläisen ja jopa raskaan 
ruokavalion jälkeen kevään ruokavalion tulisi olla todella kevyt. 
Ruokavaliota kuvaavana mielikuvana voi toimia hienosti ajatus 
entisajoista. Talvella varastot ovat tyhjenneet ja suolalihaa sekä 
etikkaan säilöttyjä ruokia on varmasti syöty kylliksi. Heti kun 
saatavilla oli jotakin tuoretta, sitä syötiin ilomielin.  

Aikaisin keväällä ei luonnollisestikaan ollut viljeltäviä kasveja, 
mutta luonnonkasveja senkin edestä. Ne koostuivat pääosin 
lehtevistä kasveista, iduista ja vastaavista, joissa oli lehtivihreää 
ja jotka pääsääntöisesti olivat viilentäviä, joita oli saatavilla. 
Keväällä syötiin myös kananmunia. 

Keväällä hapan ja karvas maku saavat kulkea käsi kädessä. 
Ruoan tulisi olla tasapainoisesti kosteuttava ja kuivattava, 
mutta mielummin hieman liian kuivattava kuin liian kosteuttava, 
jotta ylimääräistä kosteutta ei pääse kerääntymään, joka on 
erityisen haitallista keväällä ja syksyllä. Tästä syystä lehmän 
maitoa sekä maitotuotteita tulisi välttää tai niistä tulisi jopa 
luopua kevään ajaksi.  

Keväällä ruoanlaitto saa olla nopeaa ja pikaista. Kypsennä 
ruoka kevyesti ja nopeasti korkealla lämpötilalla ja luovu 
asteittain talven pitkästä ja miedolla lämmöllä 
kypsentämisestä. Ruoka saa olla kevyttä sekä nopeasti ja 
kevyesti kypsennettyä.  

Vihreät sekä viilentävät yrttiteet ovat erinomaisia kevääseen, 
tasapainottamaan kehoa ja mieltä.  

Ruoan säätelyn lisäksi keväällä on hyvä muistaa rauhoittua. 
Kaiken räjähdysmäisen kasvun keskellä on tärkeää pitää 
huolta siitä, että oma mielemme ja kehomme ei ala käymään 
ylikierroksilla (unettomuus, stressi, päänsäryt ja levottomuus) ja 
siksi on tärkeää muistaa rentoutua tietoisesti. Yin jooga ja 
meditaatio ovat erinomaisia keinoja ja kumpaakin voi 
halutessaan harrastaa vaikka kevääseen heräävän luonnon 
keskellä!
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Kesäaika saattaa olla hieman arvaamaton meillä Pohjolassa ja 
se on hyvä ottaa huomioon ruokavaliossa. Jos lämpötila on yli 
+20 astetta, se luetaan lämpimäksi ja tällöin voi omien 
tuntemuksiensa mukaan syödä viileämpää ja raaempaa 
ruokaa. Sen sijaan jos kesä tuo mukanaan pidempiä 
viileämpiä jaksoja (alle +19 astetta) on hyvä syödä lämmintä 
ruokaa. Tämä ei tarkoita sitä, että ruoka pitäisi kypsentää 
täysin pehmeäksi. Riittää, että ruoka käytetään pannulla, jotta 
se lämpenee ja pinta kypsyy/ruskistuu.  

Kesäaikaan on hyvä suosia neutraaleja sekä viileitä ruokia ja 
välttää kuumentavia sekä kuivattavia ruokia - tämä tietysti 
suhteessa siihen millainen kesä on kyseessä. Jos kohdalle 
sattuu hyvin sateinen ja kolea kesä, ei ole hyvä jättää 
lämmittäviä ja kuivattavia ruokia kokonaan pois! 

Jos on olemassa kausi jolloin voi huoletta syödä raakoja 
ruokia, se on kesäkuuma. Pidä silti mielessä, että ruoan 
kypsentäminen on ikäänkuin ruoan "esi-sulattamista" ennen 
kuin se ehtii vatsaan. Tällä haluan sanoa sitä, että raa'an 
ruoan sulattaminen vaatii paljon enemmän 
ruoansulatuselimistöltä. Tästä syystä, jos ruoansulatuksessa 
on huomauttamista ennestään, raa'an ruoan nauttiminen 
saattaa rasittaa ruoansulatuksen tulta liikaa. Oireina ovat tällöin 
löysä uloste, sulamattoman ruoan esiintyminen ulosteessa, 
vatsakivut ja viluisuus, nimetäkseni muutaman yleisimmistä 
oireista.  

Tästä syystä teen itse niin, että ruoan lämmitän pikaisesti 
pannulla, mutta marjat (esimerkiksi mansikat ja vadelmat) ja 
vastaavat kesäherkut nautin mahdollisuuksien mukaan 

sellaisenaan. Jos sää on kolea, saatan nauttia vastapainoksi 
lämmittävää, ruoansulatusta edistävää teetä tai lisätä ruokaan 
lämmittäviä ja ruoansulatusta edistäviä mausteita. 

Loppukesästä ruoan kypsennysaikaa kannattaa jälleen 
pidentää ja jättää vähemmälle lämmittävät, kuumat ja 
kuivattavat ruoka-aineet. 

Syksyn mukana tulevat kosteat, lyhyemmät ja viileämmät 
päivät sekä sadonkorjuu. Luonto luovuttaa siemenensä 
seuraavaa kasvukautta varten ja vetäytyy sen jälkeen hiljalleen 
kokoon, talven lepoa kohti. Kasvit lakkaavat kasvamasta ja 
lopulta lakastuvat valon ja lämmön kaikotessa.  

Syksyn tullen on aika siirtyä nauttimaan tulisia, pikantteja, 
mausteisen teräviä tai voimakkaita makuja jotka levittävät Qi:tä 
ylös- ja ulospäin, kuitenkin muistaen käyttää myös muita 
makuja tasapainottamaan ja tasaisesti niin kosteuttavia kuin 
kuivattavia ruokia, jotta tasapaino säilyisi mahdollisimman 
hyvin. 

Raakoja ruokia tulisi välttää kokonaan alkusyksystä lähtien ja 
kypsennysajat saavat pidentyä jälleen suhteessa viilenevään 
ilmaan.  
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Oman ruokavalion 
koostaminen 
Olet tähän mennessä saanut paljon tietoa kuumasta, 
kylämästä, kuivasta ja kosteasta. Olet ehkä jo saanut 
jonkin mielikuvan siitä, mihin näistä oma kehosi kuuluu, 
tai tunnistanut tiettyjä kausia elämässäsi jolloin tämän 
kaltaisia oireita esiintyi. Haluan kuitenkin käydä läpi vielä 
yksitellen nämä kehotyypit, jotta tunnistaisit helpommin 
oman tyyppisi tällä hetkellä.  

Ennen tätä haluaisin kuitenkin suositella, että aloitat 
omasta ruokavaliosta, ennen kuin yrität auttaa muita 
omansa kanssa, esim. perheenjäseniä,  

Teen suosituksen siksi, että oma kehon on 
huomattavasti helpompi kohde alussa, kun kaikki on 
vielä uutta. Toisen kehon analysoiminen on 
huomattavasti vaikeampaa, varsinkin jos ei ole ensin 
kokeillut menetelmiä itse ja tiedä miltä muutokset 
tuntuvat.  

Listaius jonka teen kehotyypeistä, on hyvin 
yksinkertaistettu malli, mutta se auttaa hahmottamaan ja 
tunnistamaan. Pääsääntöisesti henkilö edustaa yhtä tai 
kahta näistä tyypeistä, mutta joskus tilanne on 
mutkikkaampi. Lukiessasi kehotyypeistä pyydän, että 
olet suurpiirteinen ja pohdit, mikä näistä on lähinnä omaa 
kehotyyppiäsi.
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Kuuma 
Kuumalla ihmisellä on lämmin, vaikka sää olisi viileä. Hän on 
yleisesti puuhakas/aktiivinen ja ihonväriltään punertava. Hän 
saattaa olla kunnianhimoinen ja temperamenttinen sekä 
ulospäinsuuntautunut. Kun kuumuus on liiallista, hänellä on 
kova jano ja kuiva suu, punaiset ja ehkäpä kuivat silmät, 
helakan punainen iho ja yleisellä tasolla kuuma olo. 
Kuumuuden tunne pahenee syödessä paistettuja/grillattuja 
mausteisia ruokia tai punaista lihaa. Samoin käy liikkuessa tai 
nautittaessa alkoholia.  

Kylmä 
Kylmä ihminen palelee herkästi, hänen kyntensä menevät 
herkästi siniseksi ja hän on tyypillisesti kalpea. Hän nauttii 
lämpimistä ruoista ja juomista ja välttää vastaavasti kylmiä. 
Hän saattaa olla vetäytyvä ja hiljainen, huomattavasti 
rauhallisempi kuin kuumaa tyyppiä edustava ihminen.  

Kuiva  
Kuivuudesta kärsivällä ihmisellä on usein kuiva iho ja 
mahdollisesti kuivaa yskää, koska kehon limakalvot ovat kuivat 
(silmät, nenä jne.). Kuivalla tyypillä on usein kuuman tyypin 
persoonallisuus. Hän ei yleensä halua juoda suuria määriä 
kerrallaan, vaan mielummin pieniä määriä usein. Hänen 
oireensa pahenevat jos hän ei muista juoda riittävästi tai jos 
hän syö runsaasti lämmittäviä ruokia.  

Kostea 
Kostealle ihmiselle kerääntyy nestettä ja painoa helposti. 
Hänellä voi olla painavuuden tunnetta, liiallista liman eritystä, 
nesteiden kertymistä ja turvotusta. Tämän myötä hänestä voi 
tuntua, että oireiden pahentuessa hän muuttuu hitaammaksi ja 
kömpelömmäksi. Hänen oireensa pahenevat kostealla ilmalla 
ja hänen olonsa on usein täysi ja tukkoinen. Nivel-, vatsa- ja 
ilmavaivat ovat hänelle tyypillisiä.  

Tietyin varauksin ja karkeasti yleistäen voisin myös todeta, että 
yleensä kuuman ja kostean kehotyypin omaavat ovat 
kookkaampia ja kuivan sekä kylmän kehotyypin omaavat 
pienempiä/hintelämpiä.  

Voi olla, että sinun on vaikea tunnistaa omaa kehotyyppiäsi 
tästä listasta. Silloin on todennäköistä, että olet kohtalaisen 
hyvin tasapainossa, jotta mikään näistä ei kuvaa hyvin tilaasi. 
Riippumatta siitä, ovatko vaivasi hyvin pienet vai tunnistitko 
täydellisesti itsesi jostakin näistä kehotyypeistä, olisi syytä 
koostaa ruokavalio siten, että se tasapainottaa vaivaa tai 
kehoa.
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Mistä tiedän tietyn ruoka-aineen 
vaikutuksen? 
Sinua on ehkä pohdituttanut, mistä voit tietää onko ruoka 
kosteuttavaa, kuivattavaa, lämmittävää vai viilentävää. Pienen 
harjoittelun jälkeen uskon, että tunnistat hyvin pitkälle nämä 
intuitiivisesti, mutta alussa saattaa olla helpompaa tukeutua 
listaan ruoista joita yleisimmin käytät.  

Tällaisia listoja on hämmästyttävän vähän suomeksi, mutta 
tässä on esimerkiksi Elina Hytösen lista. Kirjallisuutta löytyy 
myös ja suosittelen lämpimästi lukemaan Peter Torssellin 
kirjoittaman Kiinalainen ravinto-oppi sekä Denis Vinokurin 
kirjoittaman Terveyden kiinalainen käsikirja kirjat.  

Englanniksi on huomattavasti helpompaa löytää PKL ravinto-
opin hakemistoja ja niitä on paljon. Helpoiten löydät tietyn 
ruoka-aineen kirjoittamalla googleen TCM (traditional chinese 
medicine) ja ruoka-aineen nimen englanniksi. Esim. "TCM 
cucumber" listaa useampia sivustoja, jotka kertovat kurkun 
(cucumber) ominaisuuksista. Näitä on lueteltuna myös 
kirjoissa joita suosittelin ja alla on muutama hakemisto joita 
käytän itse usein: 

https://www.whiterabbitinstituteofhealing.com/health-
conditions/ 

https://tcmwiki.com/wiki/chinese-herbal-medicine 

https://www.whiterabbitinstituteofhealing.com/health-conditions/
https://www.whiterabbitinstituteofhealing.com/health-conditions/
https://tcmwiki.com/wiki/chinese-herbal-medicine
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Maa - Mahalaukku ja 
perna 
Haluaisin vielä syventyä Maa-elementtiin, sillä se on 
keskusta, kaikkeen muuhun vaikuttava. Maa-elementtin 
fyysinen ilmentymä on mahalaukku ja perna, taikka 
tarkemmin ilmaistuna perna-haima, sillä nämä liitetään 
toisiinsa kiinalaisittain.  

Länsimaisen näkemyksen mukaan (jälleen karkeasti 
yksinkertaistaen) mahalaukku on se, joka vastaanottaa 
ruoan, varastoi ja lämmittää sen, tavallaan esivalmistelee 
ruoan, jotta se voi kulkeutua suolistoon. Mahalaukku 
erittää runsaasti erilaisia aineita; Mahanesteitä, 
hormoneja sekä muita aineita jotka vaikuttavat koko 
ruoansulatukseen. Sen sijaan, vastoin monen mielikuvaa, 
mahalaukussa ei tapahtu ravintoaineiden imeytymistä. 
Mahalaukun tehtävänä on lähinnä transformoida 
(muuntaa) ruoka nestemäiseksi litkuksi, eli sellaiseen 
muotoon, että suolisto voi ottaa sen käsiteltäväkseen.
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Länsimaisittain Perna ei ole elintärkeä elin, eikä ole tavatonta, 
että se voidaan poistaa aikuiselta. Länsimainen lääketiede 
näkee Pernan lähinnä veren suodattimena, hajottaen veren 
vanhoja sekä vaurioituneita punasoluja. Tämän lisäksi se 
kuitenkin muodostaa vasta-aineita ja toimii valkosolujen 
muodostumispaikkana. ja tätä kautta ajateltuna, se onkin 
varsin tärkeä tekijä sekä terveenä pysymisen kannalta, mutta 
myös esimerkiksi veren rauta-arvojen kannalta (punaiset 
verisolut) 

Haima on länsimaisittain ruoansulatusrauhanen, joka erittää 
haimanestettä ohutsuoleen, jossa valtaosa ravintoaineiden 
imeytymisestä tapahtuu. Haimaneste 
neutraloi mahasta tullutta hapanta ruokasulaa jonka lisäksi se 
pilkkoo ("sulattaa") tärkkelystä, valkuaisaineita (proteiineja) 
sekä rasvoja.  

Kiinalaisittain mahalaukku ja perna-haima muodostavat maan, 
eli keskustan. Menemättä liikaa yksityiskohtiin tämä tarkoittaa 
oikeastaan sitä osaa meistä, joka ylläpitää elämäämme; 
Saamme tietyn elinvoiman ja energia syntyessämme, mutta 
emme elä pelkästään sillä. Syntymässä saamamme elinvoima 
kantaa meitä vain jos saamme myös "maallista energiaa" eli 
ruokaa. Ensin tämä on rintamaitoa, mutta myöhemmin se on 
kiinteää ruokaa, jonka tulee muuttua energiaksi 
ruoansulatuselimistömme avulla.  

Ruoansulatuselimistöön kuuluu luonnollisesti muutakin kuin 
mahalaukku sekä perna-haima. Sappirakko ja maksa, sekä 
suolisto ovat hyvin tärkeitä osia tästä kokonaisuudesta, mutta 
kaikki alkaa mahalaukusta joka vastaanottaa ruoan ja siksi se 

on tästä näkökulmasta "tärkein". Voimme olla hampaattomia 
ja hienontaa ruokamme ilman suuta, vain laittaa ruoan suuhun 
ja niellä sen, mutta ilman mahalaukkua emme pärjää. Täten, 
jos mahalaukku ei tee tehtäväänsä, mikään siitä eteenpäin ei 
voi hoitaa omaa tehtäväänsä kunnolla ja tästä seuraa 
terveysongelmia.  

Näinollen, kun pohdimme kehoa kiinalaisesta näkökulmasta, 
on helppoa ymmärtää miksi mahalaukku ja perna-haima 
muodostavat keskustan. 

Maa-elementin tärkeys 
Saatat ihmetellä miksi hyppäsin kehotyypeistä selittämään 
tarkemmin Maa-elementtiä. Syy on yksinkertainen: Valtaosa 
ruokaan liittyvistä ongelmista joita ihmisillä on, liittyy Maa-
elementtiin ja siksi koin, että syventymällä Maa-elementtiin, 
kuvailemalla sitä ja antamalla sinulle tiedon siitä miten Maa-
elementti sairastuu, sinulla olisi parhaat mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan terveyteesi. 

Kun Maa-elementti on tasapainossa, olo on tasapainoinen, 
vakaa ja tasainen, rentoutunut, sosiaaliset kontaktit 
vaivattomia, keskittymiskyky hyvä, kehon paino normaali ja 
koordinaatio hyvä.  

Jos Maa-elementti menettää tasapainonsa esiintyy 
uupumusta, verenvuotoja (esim. ikenistä), peräpukamia, 
mielialan heilahteluja, jatkuvaa (aiheetonta) huolta ja pelkoa, 
keskittymisvaikeuksia, ruoansulatusvaikeuksia, vatsan 
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turvotusta, suonikohjuja, 
kuukautisvaivoja, vatsakipuja, 
päänsärkyjä (otsan tai koko pään 
alueella), diabetesta sekä ödeemaa 
(turvotuksia). 

Kuten listasta voi helposti huomata, 
nämä ovat erittäin tavallisia ongelmia 
nykyihmisten parissa, vaikka suurta 
osaa pidetään aivan "normaalina", 
elämään kuuluvana vaivana. Ne ovat 
kuitenkin kiinalaisen lääketieteen 
silmissä vältettävissä olevia vaivoja, joita 
tulisi esiintyä korkeintaan satunnaisesti.  

Maa-elementistä 
huolehtiminen  
Maa-elementistä huolehtiminen on tullut 
esille jatkuasti. Tärkeimpiä tekijöitä on 
ruoan ja juoman lämpötila. Ruokamme 
ja juomamme pitäisi aina olla vähintään 
huoneenlämpöistä ja vuodenajan 
mukaan kevyesti lämmitetystä tai erittäin 
hyvin kypsennettyyn.  

Tästä syystä, varsinkin jos Maa-
elementti on heikko tai 
epätasapainossa, en voi korostaa liikaa 
nautitun ruoan ja juoman lämpötilan ja 

kypsentämisen tärkeyttä! Samasta 
syystä pyydän harkitsemaan tarkkaan 
esimerkiksi lounasruokailua. Liian usein 
kuulen, että lounaaksi syödään 
jääkaappikylmää rahkaa kera raakojen, 
usein myös jääkaappikylmien, 
hedelmien ja marjojen. Tiedät jo hyvin, 
miksi tällainen ruokavalio ei ole hyvästä, 
mutta kerrataan vielä:  

Jääkaappikylmät ruoat rasittavat 
ruoansulatusta reippaasti, sillä keho 
joutuu lämmittämään ne kehon 
lämpöiseksi. Jääkaappi on yleensä n. +6 
asteinen, meidän keho on likimain +37 
asteinen. Jos jääkaappikylmää ruokaa 
syödään, keho joutuu nostamaan

Riisi, pasta ja perunat ovat nk. nertraalin makeita. Tämä on maa-elementin maku.
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lämpötilan jopa +30 astetta. Kiinalaisen 
näkökulman mukaan tämä rasittaa Maa-
elementin Qitä (energiaa) valtavalla 
tavalla.  

Sen lisäksi raa'at kasvikset ja hedelmät 
ovat energeettiseltä lämpötilaltaan viileitä 
tai jopa kylmiä. Niiden sulattaminen on 
keholle hankalampaa, joka rasittaa Maa-
elementtiä edelleen.  

Kolmantena ongelmana on rahka, joka 
muiden maitotuotteiden tavoin kerryttää 
helposti kosteutta ja limaa kehoon, joka 
heikentää ruoansulatuksen tulta ja näin 
heikentää sekä ruoansulatusta että sen 
lämmitystä kehossa.  

Siksi tällainen ruokavalio johtaa 
ennemmin tai myöhemmin vakaviin 
ongelmiin. 

Maa-elementin 
sairastumisen vaiheet 
Kuvaan seuraavaksi prosessia miten 
Maa-elementti sairastuu ja mitä oireita 
missäkin vaiheessa tyypillisesti esiintyy. 
Yksinkertaistettuna Maa-elementin 
sairastuminen etenee tyypillisesti 
seuraavasti:  

1. Perna-haiman Qi (energia) ehtyy 

2. Mahalaukkuun syntyy Kuumuutta 

3. Perna-haimaan syntyy Kosteutta 

4. Kehoon muodostuu Limaa 

Jokaisella vaiheella on omat 
ominaispiirteensä ja oireenkuvansa. Siksi 
annan jokaiselle vaiheelle yksilölliset 
ohjeet ruokavalion suhteen, mitä tulisi 
suosia ja mitä välttää ruokavaliossa 
kyseisessä vaiheessa. 

Erot eivät ole suuria, mutta ne 
vaikuttavat silti yllättävän voimakkaasti 
kokonaisuuteen.

Myös monet juurekset ovat keitettynä neutraalin-makeita.



�43

1. Perna-haiman Qi ehtyy 
Kuten edellä on kuvattu, Perna-haiman energia ehtyy herkästi 
kun se joutuu lämmittämään kylmänä nautittua ruokaa. Toki 
syitä on muitakin, mutta tämä on tyypillisin syy sille, miksi näin 
käy.  

Kun Perna-haiman energia on ehtynyt oireina esiintyy yleistä 
heikkouden tunnetta ja uupumista, raskaan tuntuiset raajat, 
voimattoman tuntuiset lihakset, huonoa ruokahalua, 
makeanhimoa, vatsan alueen täyteyden tunnetta (pingotusta) 
sekä alavatsan turvotusta, löysiä ulosteita (ei välttämättä ripulia 
kuitenkaan), tulehdusherkkyyttä, vastenmielisyyttä kylmiä 
sääolosuhteita kohtaan, kalpea ihonväri, laihtumista, 
keskittymisvaikeuksia, tihentynyttä virtsaamistarvetta, 
pitkittynyttä vuotoa kuukautisten yhteydessä, 
mustelmaherkkyyttä, peräpukamia, ajatuksen selkeyden 
puutetta sekä kroonisia ienverenvuotoja. 

Perna-haiman Qin ehtyminen johtaa pahentuessaan 
mahalaukun kuumuuteen, sillä Perna-haiman tehtävänä on 
ruoan lämmittäminen. Jos henkilö syö jatkuvasti liian kylmää 
ruokaa, Perna-haima yrittää taukoamatta lämmittää 
vatsalaukkua joka hiljalleen häiriintyy tästä "hiillostamisesta".  

2. Mahalaukkuun syntyy Kuumuutta 
Kun mahalaukkuun syntyy kuumuutta, esiintyy janoa, 
mieltymystä kylmiin juomiin, jatkuvaa nälän tunnetta, 
ummetusta/kovia ulosteita, painonnousua, uupumusta, 

uneliaisuutta, suun kuivuutta, heikkoutta raajoissa, 
vatsanalueen epämukavuuden tunnetta, oksentelua ja 
röyhtäilyä (mahdollisesti myös happamia röyhtäyksiä), ienten 
turvotusta sekä hammassärkyäkin voi esiintyä.  

Mahalaukku pitää pääsääntöisesti lämpimästä ja kosteasta 
ruoasta. Jos Perna lämmittää Mahalaukkua liikaa, se kuumuu, 
jolloin sen myös kuivuu. Tämä kuivuminen tapahtuu 
höyrystymisen tavoin, joka leviää kehoon aiheuttaen erinäisiä 
Kuuma-Kostea ongelmia, mutta kosteus suuntaa tässä 
tapauksessä varsinkin Perna-haiman suuntaan, joka 
normaalisti pitää kuivuudesta. Näin syntyy Pernan kosteus. 

3. Perna-haimaan syntyy Kosteutta 
Kun Perna-haimaan syntyy kosteutta, esiintyy täyteyden 
tunnetta vatsan alueella vaikka ei olisi syönyt, vatsan alueen 
turvotusta, raskasta ja sumuista tunnetta päässä sekä 
raajoissa, pahoinvointia, ripulia ja löysiä ulosteita, 
saamattomuutta ja uneliaisuutta, prolapseja (eli tyriä ja 
laskeumia, esim. palleatyrä tai kohdun laskeuma), 
suonikohjuja, ihottumia jotka ovat kosteita (märkiviä tai 
erittäviä) sekä kutiavia ja jotka pahenevat kesällä, rinta- ja 
vatsakipuja sekä päänsärkyjä.  

Perna-Haiman kosteudesta kärsivien henkilöiden oireet 
tuntuvat pahenevan kostean, varsinkin kuuma-kostean sään 
myötä.  
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4. Kehoon muodostuu Limaa 
Jos kehoon muodostuu kosteutta, eikä sitä saada purettua 
pois, se muuntuu hiljalleen sitkeämmäksi kosteudeksi eli 
Limaksi. Lima on kosteutta huomattavan paljon vaikeampi ja 
hankalammin hoidettava tila, joka voi muodostua vieläkin 
tiiviimmäksi, eli kiviksi ja kasvaimiksi kehossa (esim. virtsa- ja 
sappikivet, syöpäkasvaimet, erilaiset kiinteät rasvapatit eli 
lipoomat). Tämä on aihe josta voisi kirjoittaa kokonainen kirja, 
mutta tässä kohtaa en mene syvemmälle tähän aiheeseen, 
vaan palaamme Maa-elementtiin Mahalaukkuun ja Perna-
haimaan.  

Kun Maa-elementtiin muodostuu Limaa, se vaikuttaa jo koko 
kehoon kokonaisuutena, sen prosessjea häiriten. Siksi ei 
puhuta Maan Limasta tai jonkin tietyn elimen limasta, vaan 
yleisesti Limasta kehossa ja samasta syystä oireetkin 
monipuolistuvat koskemaan koko kehoa laajemmin.  

Tyypillisiä Lima-oireita ovat toistuvat tulehdukset, intiimialueen 
tulehdukset kuten hiivasienitulehdukset sekä epätavalliset 
eritteet, kehon sienitulehdukset, rakkotulehdukset, 
korvatulehdukset, sidekalvotulehdukset, 
poskiontelotulehdukset, migreenit, ihottumat ja rohtumat, 
psoriasis, erilaiset ihottumat (esim. nokkosihottuma), 
virtsatietulehdukset, jatkuvat limaiset yskät ja keuhkoputken-
tulehdukset, kurkkukipu sekä -tulehdukset, kuiva suu ja nielu, 
nenän tukkoisuus, hengityksen pihinä ja hengenahdistus, 
huimaus, uneliaisuus, pitkäaikaissairaudet jotka eivät vastaa 
hoitoihin, jatkuva heikotus ja uupumus, turtuminen, sumuiset 

päänsäryt, unettomuus, epäsäännölliset kuukautiset, 
mielialavaihtelut, yliherkkyydet kemikaaleille, impotenssi, 
heikko libido, ummetus ja kovat ulosteet, löysät sekä imaiset 
ulosteet, sappi- ja munuaiskivet, reuma, niveltulehdukset sekä 
vakava ylipaino.  

Mikäli kehossa on limaa, oireena on myös hyvin paksu kielen 
kate, riippumatta katteen väristä.  

Keskusta kunnossa, kaikki kunnossa? 

Vaikka oireiden lista on pitkä ja laaja, se ei tarkoita sitä, että 
Maa-elementin ongelmissa kaikki oireet olisivat jokaisella, tai 
että näitä oireita ei voisi esiintyä muista syistä. Esimerkiksi 
päänsäryt ovat tavattoman laaja alue, ja ne voivat johtua 
todella monesta eri syystä, joista vain yksi on Maa-elementin 
aiheuttama. Siksi pyydän suhtautumaan oireluetteloihin 
yleisellä tasolla. Ne ovat listattu, jotta saisit kuvan siitä 
minkälaiseen yleistilaan keho joutuu missäkin tilanteessa.  

Sen verran voidaan kuitenkin todeta, että jos Keskusta, eli 
Maa-elementti on kunnossa, ovat ongelmat tai sairaudet hyvin 
paljon spesifimpiä. Maan oireet tuppaavat olemaan 
kohtalaisen yleisiä sekä laajoja, sillä Maa-elementti toimii 
keskustana, ikäänkuin perustuksena kaikelle muulle. Jos se ei 
ole kunnossa, se heijastuu niin moneen muuhun osa-
alueeseen, että oireet saattavat joskus olla hyvin 
vaikeaselkoiset. 

Haluan  vielä käydä läpi mitä tehdä kussakin kuvatussa 
ongelmatilanteessa.
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Keskusta kunnossa, 
kaikki kunnossa? 
Olen joskus pohtinut, miksi Buddha kuvataan aina 
suurimahaisena. Olen ajatellut sen johtuvan osittain siitä, 
että keskustalle, ruoansulatukselle ja kaikelle siihen 
liittyvälle, annetaan erittäin suuri arvo PKL 
ajatusmaailmassa. Ehkäpä juuri siksi myös Buddhan 
mahan kokoa on korostettu. 

Vaikka oireiden lista on pitkä ja laaja, se ei tarkoita sitä, 
että Maa-elementin ongelmissa kaikki oireet olisivat 
jokaisella, tai että näitä oireita ei voisi esiintyä muista 
syistä. Esimerkiksi päänsäryt ovat tavattoman laaja alue, 
ja ne voivat johtua todella monesta eri syystä, joista vain 
yksi on Maa-elementin aiheuttama. Siksi pyydän 
suhtautumaan oireluetteloihin yleisellä tasolla. Ne ovat 
listattu, jotta saisit kuvan siitä minkälaiseen yleistilaan 
keho joutuu missäkin tilanteessa.  

Sen verran voidaan kuitenkin todeta, että jos Keskusta, 
eli Maa-elementti on kunnossa, ovat ongelmat tai 
sairaudet hyvin paljon spesifimpiä. Maan oireet tuppaavat 
olemaan kohtalaisen yleisiä sekä laajoja, sillä Maa-
elementti toimii keskustana, ikäänkuin perustuksena 
kaikelle muulle. Jos se ei ole kunnossa, se heijastuu niin 
moneen muuhun osa-alueeseen, että oireet saattavat 
joskus olla hyvin vaikeaselkoiset. 
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Perna-haiman Qi:n elvyttäminen 
Perna-haiman Qin heikkeneminen johtuu yleensä aina jo 
aiemmin mainituista elämäntavoista. Jos huomaat, sinulla on 
oireita Perna-haiman Qin vähyydestä, voit vaikuttaa tähän 
usealla eri tavalla. 

Liikunta 
Liiku kävellen, tehden kotitöitä, puutarhatöitä, tanssia tai 
muuta vastaavaa, jossa käytät omaa kehoa kohtalaisen 
kevyessä mielessä. Tee jotakin näistä vähintään puolisen tuntia 
viitenä päivänä viikossa.  

Ruoanlaitto sekä syöminen 
Syö ylläpitäviä, neutraaleja sekä mietoja ruokia. Suosi 
neutraalin makeita (kuten riisi) ruoka-aineita, yhdistäen tähän 
vähän jokaista muuta makua (suolaista, karvasta, hapanta 
sekä tulista/pikanttia). 

Kaiken ruoan tulisi olla kypsennettyä ja lämmitettyä, myös 
aamiaisella. Vältä kuitenkin mikron käyttöä.  

Syö rauhallisessa ilmapiirissä, pureskele ruoka hyvin. Syö 
mielummin viisi pientä ateriaa päivässä kuin muutama suuri 
ateria kerralla, mieluiten säännöllisin väliajoin.  

Vältä ruokavaliossa lämpötilaltaan kylmiä ruokia sekä juomia, 
raakoja (kypsentämättömiä) ruokia, kokojyvätuotteita, papuja 
sekä kaaleja. Vältä rasvaisia (öljyisiä), uppopaistettuja ruokia 
sekä mitotuotteita. Vältä myöhään illalla sekä liikaa kerralla 
syömistä, mutta tee parhaasi suunnitellessasi aterioita, että 
syötä vain muutamaa ruoka-ainetta jokaisella aterialla, eli vältä 
sekoittamasta liikaa aineksia yhteen ateriaan. 

Suosi ruokavaliossa valkoisia sekä ruskeita viljoja kuten 
puuroja eri vilja-lajien hiutaleista, kvinoaa, spelttiä, valkoista 
sekä basmati-riisiä. Suosi perunaa sekä bataattia, keitä 
makeita vihanneksia kuten porkkanaa, liitä ruokavalioon 
linssejä, aduki-papuja, herneitä sekä tofua.  

Suosi eläinperäisissä tuotteissa nautaa, kanaa sekä 
kalkkunaa, taimenta ja lohta haudutettuna tai höyrytettynä. 
Suosi mausteissa sipuleita, purjoa, mustapippuria, kanelia, 
inkivääriä, fenkolia, valkosipulia sekä muskottipähkinää. 

Hedelmien ja marjojen suhteen voit nauttia pieniä määriä 
kypsennettyjä hedelmiä, taateleita tai kirsikoita.  

Elämäntavat 
Vähennä mahdollisuuksien mukaan psyykkistä sekä älyllistä 
rasitusta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tasapainota tilanne 
makeilla ruoilla sekä aterioilla. Vältä syömistä kiireessä sekä 
paineessa ja harjoita meditaatiota tai mindfullnessia päivittäin. 
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Mahalaukun kuumuuden 
poistaminen 
Mahalaukun kuumuuden syy on usein ylensyöminen tai 
lämmittävien/kuumien ruokien, mausteiden ja kahvin 
nauttiminen. Myös tupakointi aiheuttaa mahalaukun 
kuumuutta herkästi, sillä se on vaikutukseltaan kuumentava ja 
kuivattava. Myös lämpimien, rasvaisten/öljyisten ruokien 
(uppopaistettujen, grillattujen tms) runsas nauttiminen johtaa 
mahalaukun kuumuuteen. Heikko Perna-haima altistaa 
Mahalaukun kuumuuteen.  

Liikunta 
Liiku monipuolisemmin kuin edellisessä kohdassa mainitulla 
tavalla. Sisällytä mukaan hieman raskaampaa liikuntaa, mutta 
vältä liikkumasta niin, että hikoilet voimakkaasti, sillä tämä 
kuivattaa kehoa ja pahentaa kuumuustilaa. 

Ruoanlaitto sekä syöminen 
Noudata samoja neuvoja kuin edellisessä kohdassa 
ruoanlaiton suhteen, mutta suosi varsinkin höyrytystä, 
hauduttamista sekä pikaista paistamista (wokkaamista).  

Vältä kylmiä juomia, mausteita, alkoholia, raakoja hedelmiä ja 
runsaita määriä raakaa salaattia. 

Suosi ruisleipää, tattaria, hauduttamalla tai keittämällä 
kypsennettyä sianlihaa tai kalaa, kania, ankkaa, sieniä, 
pinaattia, kurkkua, salaattia, tomaattia, ananasta, sitruunaa, 
appelsiinia, vihreää-, kamomilla-, sekä krysanteemiteetä. 

Elämäntavat 
Harjoita päivittäin stressinhallintatekniikoita kuten meditaatiota, 
yin joogaa sekä Qi Gong- tai Tai Chi-harjoituksia. 
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Perna-haiman Kosteuden 
poistaminen 
Perna-haiman kosteus saa usein alkunsa, kun nautitaan 
energeettisesti kylmiä ja viileitä ruoka-aineita ilman, että 
mukaan otetaan lämpimiä ja kuumia. Toinen yleinen syy on 
jääkaappi- tai pakastinkylmien ruokien ja juomien nauttiminen. 
Jos näiden lisäksi nautitaan vielä runsaasti öljyisiä ja 
muutoinkin kosteutta kerääviä ruoka-aineita (kuten 
maitotuotteita), liian suurta määrää viljoja, soijatuotteita, 
vihreää teetä, sokeria ja raakoja ruokia, on lähes taattua, että 
Perna-haimassa on liikaa kosteutta.  

Tilannetta pahentaa liian vähäinen liikunta sekä runsas/liiallinen 
pohtiminen ja huolehtiminen, riippumatta siitä tehdäänkö tätä 
työn puolesta taikka vapaa-ajalla. Pahin tilanne on tietysti se, 
jos pohtimista ja huolehtimista on sekä työelämässä, että 
vapaa-ajalla.  

Huomaa, että luonnostaan makeat ruoat tukevat ja vahvistavat 
Perna-haimaa, kun niitä nautitaan kohtuudella ja vaihdellen. 
Ne vaikuttavat kehoon rentouttavasti ja pitävät huolen 
nestekierron oikeasta toiminnasta sekä harmonisesta tunne-
elämästä. Sen sijaan liian makeat, niin sanotusti teollisen 
makeat, prosessoidut, valkoisella sokerilla tai muilla vastaavilla 
makeutetut ruoka-aineet vahingoittavat Perna-haimaa ja 
johtavat Perna-haiman krooniseen kosteustilaan.  

Jos pohdit mikä on "luonnollisen makean" ja "prosessoidun 
makean" välinen ero, voit verrata mielessäsi vaikkapa ihanan 
makeaa mansikkaa (sellaisenaan nautittuna) ja mansikan 
makuista irtokarkkia, tai itsetehtyä mansikkarahkaa jossa on 
maitorahkaa, kermaa ja mansikoita, kaupasta ostettavaan 
mansikkarahkaan... Ero saattaa olla huikea! 

Liikunta 
Kävely! Kävele joka päivä puolesta tunnista tuntiin. Jos sinulla 
on ylipainoa, panosta kävelemiseen ja kävele tunnin verran 
päivässä. Jos et ole tottunut liikkumaan kävellen, aloita 
päivittäiset kävelylenkit lyhyemmällä ajalla ja hiljaisella 
kävelyvauhdilla. Lisää aikaa sekä nopeutta hiljalleen sitä 
mukaa kun kehosi tottuu lenkkeihin siten, että lenkit eivät 
tunnu liian helpoilta, mutta eivät myöskään tunnu raskailta. 

Jos lenkit ovat liian helppoja, niistä ei ole mainittavaa hyötyä, 
mutta jos ne ovat raskaita, ne rasittavat kehoa väärällä tavalla. 
Tunnistat liian raskaan lenkin siitä, että lenkin aikana tuntuu, 
että joudut raahaamaan kehosi, pakottamaan itsesi lenkin 
loppuun saakka. Hae siis sopiva matka ja vauhti kokeilemalla 
mikä itsellesi sopii parhaiten juuri nyt.  

Jos sinulla ei ole ylipainoa, voit hienosti harrastaa kerran-pari 
viikossa myös vauhdikkaampaa tanssimista, ryhmäliikuntaa tai 
joukkuelajia. 
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Ruoanlaitto sekä syöminen 
Noudata samoja neuvoja kuin edellisessä kohdassa 
ruoanlaiton suhteen.  

Vältä tai poista ruokavaliosta kokonaan raa'at, energeettisesti 
ja lämpötilaltaan kylmät ja viileät ruoat sekä juomat. Vältä 
parhaasi mukaan öljyjä, öljyisiä sekä kovin rasvaisia ruokia, 
valkaistua ja prosessoitua sokeria kaikissa muodoissa, 
maitotuotteita, soijatuotteita, vihreää teetä sekä liiallista viljojen 
käyttöä. Noudata näiden lisäksi varovaisuutta myös ruoka-
aineiden kanssa, jotka mainittiin Perna-haiman Qin 
heikkouden kohdalla.  

Vältä myös makean happamia ruoka-aineita, kuten 
sitrushedelmiä ja joitakin marjoja (esim. makeat mansikat, 
kirsikat). Makea maku luo nesteitä ja hapan maku supistaa ja 
pidättää, jolloin tämä yhdistelmä luo kosteuden kerääntymistä. 

Suosi ja lisää ruokavalioosi perunaa sekä pieniä määriä 
tattaria, ruista, maissia, amaranttia, kevyesti kypsennettyä 
kauraa, villiriisiä sekä basmatiriisiä. Hyviä ruoka-aineita ovat 
myös aduki-pavut, alfalfa idut, runsaasti lehtivihreää sisältävät 
vihannekset sekä makean veden levät (spirulina & chlorella).  

Perna-haimaa hellivät myös kypsennetyt sipulit porkkanat, 
kurpitsat, retiisit ja sellerit. Lihoissa suosi nautaa sekä kanaa, 
ja kaloista makrillia, ahventa/meriahventa höyrytettynä tai 
haudutettuna.  

Yrteistä ja mausteista parhaiten auttavat kamomilla, inkivääri 
(myös teenä, heti aamusta nautittuna), valkosipuli sekä 
valkopippuri. Valkoiset, paahdetut sesamsiemenet ja 
ohraryynit ovat pienissä määrin (n. ruokalusikallinen) hyvä lisä 
salaatteihin taikka patoihin.  

Suosi kaikkia lämmittäviä vihanneksia sekä luulientä. 

Elämäntavat 
Syö h-i-t-a-a-s-t-i ja pieniä määriä kerrallaan, pureskellen 
jokaisen suupalan erityisen hyvin. Noudata lisäksi samoja 
elämäntapaneuvoja kuin edellisessä kohdassa. 
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Kehon Liman poistaminen 
Kehon Lima saa tyypillisesti alkuna kaiksita edellämainituista 
tiloista. Se on kohtalaisen vakava tila, josta on monesti vaikea 
päästä eroon.  

Mausteinen, pikantti ruoka, saa monesti Liman liikkeelle, mutta 
samalla se kuivattaa ja lämmittää kehoa, joka johtaa 
vuorostaan vatsalaukun kuumuuteen. Tämä tila saa Liman 
muuttumaan entistä sitkeämmäksi ja vetäytymään yhä 
syvemmälle kehoon. Siksi Liman poistamiseen ei suositella 
mausteista ruokaa.  

Liikunta 
Vaihtele Mahalaukun kuumuuden ja Perna-haiman Qin 
vähyyden välisiä neuvoja, seuraten tarkasti sitä, että liikunta ei 
ole liian raskasta.  

Ruoanlaitto sekä syöminen 
Noudata kaikkia edellä mainittuja neuvoja ruoanlaiton sekä 
syömisen suhteen.  

Suosi vihanneksia, kerä- sekä punakaalia hyvin kypsennettynä 
lämpimien mausteiden kera, kevätsipulia, lehtikaalia, purjo- ja 
muita sipuleita sekä viljoja. Suosi hedelmistä päärynöitä, 
omenoita, mandariineja sekä kirsikoita.  

Käytä hieman, mutta säästeliäästi mausteita kuten cayanne-, 
valko sekä mustapippuria, chiliä, valkosipulia, fenkolia sekä 
tuoretta inkivääriä. Hyödynnä myös hieman väkeviä 
vihanneksia kuten vesikrassia tai vastaavia. 

Voit halutessasi käyttää pieniä määriä alkoholia, kuten viiniä, 
liikuttamaan Qitä, mutta vältä liikakäyttöä, sillä alkoholi on 
hyvin lämmittävää. Inkivääritee aamupalan yhteydessä on 
myös erittäin hyvä juomana. Vältä kahvia. 

Vältä tai poista kokonaan ruokavaliosta tilapäisesti banaanit, 
öljyiset ja rasvaiset ruoat, pikaruoat sekä sokeriset ruoat ja 
juomat. Jätä pois kokonaan jääkaappikylmät ruoat sekä 
maitotuotteet, mukaanlukien juustot, raejuustot, jogurtit, viilit 
jne.  

Vähennä kypsentämättömien ruokien nauttimista, 
mukaanlukien mehujen käyttö. Vähennä minimiin lihan 
(varsinkin sianlihan) sekä sitrushedelmien ja oluen käyttö. 

Elämäntavat 
Mahalaukun ja Perna-haiman energiat ovat vahvimmillaan 
10-11 välillä aamupäivällä. Tämä olisi ihanteellisin aika syödä 
päivän pääateria. Syö siis kattava aamupala sekä lounas ja 
jätä helpoiten sulavat ruoat iltapäivälle ja illalle. Noudata 
muutoin kaikkia edellä mainittuja neuvoja elmäntavan suhteen.
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Erilainen näkökulma 
Kuten varmasti olet huomannut, perinteinen kiinalainen 
lääketiede näkee ruoan hyvin eri näkökulmasta kuin 
mihin olemme tottuneet. KPL ei tuomitse tiettyja ruokia 
hyviksi tai huonoiksi, vaan nähdään, että kaikki ruoat 
ovat hyväksi, mutta niitä tulisi suosia tai välttää oman 
kehon tilanteen mukaan - ja tämähän on varsin loogista. 

Tasapainon löytäminen on tavoitteena aina ja sen 
mukaan tulisi pohtia mitä syödä tai olla syömättä, 
unohtamatta muuta elämää, joka omalta osaltaan 
vaikuttaa aina! 

Toivon, että olet saanut paljon ideoita sekä ajatuksia 
ruokavaliosta ja näet sen nyt hieman uudesta 
näkökulmasta. Toivon myös, että sait uusia ideoita 
esimerkiksi liikuntaa ajatellen, sillä myös rauhallinen 
kävely tai Qi gong ovat erinomaisia liikuntamuotoja, 
vaikka ne eivät polta kaloreita ja saa hikeä pintaan kuten 
vauhdikkaammat lajit.  

Meditaatio auttaa vastaavasti samaan mieltä 
rauhoittumaan, joka omalta osaltaan avittaa 
hyvinvoinnissa ja ruoan käsittelemisessä oikealla tavalla. 

Kursseja sekä tietoa näistä löytyy sekä Loitsijalta, että 
useasta muusta paikasta, kunhan vain tietää mitä etsiä!  
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