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Mitä Soul food sisterhood tarkoittaa?
Ravitse naiseuttasi ja pudota painoasi nautinnollisesti.
Nosta tietoisuuttasi ja energeettistä värähtelyä ravinnolla jota sielusi rakastaa.
Naiseuden pyhän voiman salaisuus joka sisältäsi nousee.

Tervetuloa Nainen, Sisko ja Jumalatar!
Kiitos että päätit olla utelias ja kurkistaa mitä tarkoittaa Soul food sisterhood.
Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa Sielun ruokaa siskoille. Olen pyöritellyt ajatusta
pitkään siitä, että haluan luoda uuden ja kuitenkin ikiaikaisen tavan nauttia naiseudesta,
ruoasta, ravinnosta ja siitä voimasta jota vain me naiset kannamme sisällämme.
Se on jumalatarvoimaa. Se on ikiaista voimaa ja muistoja esiäideistämme joita
kannamme sisällämme.
On aika muistaa ja nostaa yhdessä feminiininen lämpö ja voima ulos tähän maailmaan
jota niin monet katastrofit ravistelevat.
DALAI LAMA sanoi:
“The Dalai Lama says that the world will be saved by Western women. Not any women,
perhaps not all women, but Burning Women.
On aika herättää uusi naisten ja sisaruuden aikakausi tällä planeetalla. Se sisaruus tuo
takaisin balanssin pyhän feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välille. Kun pääsemme
rytmiin ja tasapainoon oman naiseudemme kanssa, pääsemme takaisin rytmiin
maapallon ja äiti maan kanssa.
Tämä on pieni ohjekirja siitä, kuinka sinä palautat itsellesi tuon naiseuden voiman,
kauneuden ja rytmin. Kun ravitset ja ruokit feminiinisyyttäsi oikealla, nautinnollisella
ruoalla ja henkisellä ravinnolla, olet osa sitä voimaa jonka kautta suuret muutokset
mahdollistuvat. Miten?
Kerron sen seuraavaksi.

Tänä päivänä olemme todellisessa ravintotietouden ristitulessa. Se mikä huolestuttaa, on
että etenkin mediaa seuraavat nuoret naiset ovat valtavan paineen alla miltä tulisi näyttää ja
etenkin miten tulisi syödä. Väitän, että kun olin nuori 80- luvulla, syöminen oli
huolettomampaa eikä ylipainoepidemiasta ollut tietoakaan. Itse muistan syöneeni
intuitiivisesti ja sitä ravitsevaa ruokaa mitä pitoemäntä- äitini pöytään taikoi.
Tänä päivänä ruokakulttuurimme on muuttunut ja siinä on myös hyvät puolensa. Ihmisillä on
varaa valita mitä syö, mutta taas kääntöpuolena meille työnnetään valtavat tarjonnat
pikaruokaa ja ravitsemuksellisesti heikkolaatuista ruokaa. Olen itse ollut laitoskeittiöissä
töissä ja tiedän että ruoka ei ole enää samaa mitä se oli lapsuudessa, kun joka koulun
keittiössä emännät valmistivat ateriat alusta loppuun.
Tänä päivänä on helppo valita, ollako kasvissyöjä, vegaani, carnivore, paleo, keto, vai syödä
ruokaympyrän mukaisesti. Ihan kun nämä kaikki olisivat täysin toisistaan poikkeavia eri
arvoisia asioita, vaikka kyseessä on vain puhtaasti ruoka ja ravinto. Tuleeko sinulle mieleen
olla vähän noita kaikkia? Niinpä, ei välttämättä tule ja samaan aikaan sinua ikäänkuin
vaaditaan valitsemaan puolesi.
Mitä jos vapauttaisit itsesi dieeteistä? Nyt heti. Mikä olisi pahinta mitä voisi tapahtua?
Mitä jos kerron, että sinua varten on ollut koko ajan olemassa täydellinen tapa ravita itseäsi?
Uskallatko antautua ja ottaa tämän haasteen vastaan?

Soul food sisterhood
Salaisuus, joka auttaa sinua pudottamaan painoa, tuntemaan itsesi upeaksi ja
rakastamaan elämääsi.
Olimmepa sitten nuoria, vanhoja, laihoja, ylipainoisia, jokainen meistä on tuntenut paineita
ulkonäkönsä suhteen. Me emme luota enää intuitioomme kuinka syödä vapaasti, ilman
paineita lihomisesta ja ”oikein syömisestä ”. Soul food sisterhood vapauttaa sinut
kehollisista paineista ja mihin ongelmakohtaan kaipaatkin vapautusta, tämä naiseuden
voima auttaa sinut löytämään vastauksen suoraan sisimmästäsi ja ohjaa sinut hellästi
takaisin oman intuitiosi ääreen.
Sielun ruoka auttaa sinua löytämään takaisin säteilysi ja vetovoimasi. Kaiken lisäksi saat
bonuksena nautinnollisen yhteyden itseesi ja naiseuteesi.
Tiede on osoittanut että stressi aiheuttaa vaikeuksia painonhallinnassa. Tämän voi
varmasti jokainen allekirjoittaa. Olenhan itsekin kokenut juurikin valtavat painonheittelyt kun
olen ollut kuormittavassa elämäntilanteessa. Meidän alkukantaiset hormonit eivät vain ole
sopeutuneet siihen, että kun aivomme viestivät meidän olevan stressin alaisena, kehomme
alkaa hätätilassa varastoimaan energiaa.
Onneksi kehomme toimii myös päinvastoin. Rentoutuminen, nautinto ja hellittäminen
luovat metabolisia muutoksia kehossa jotka auttavat stimuloimaan painonpudotusta.
Etenkin nautinto on älykäs ohjaava voima, jota opettelemme käyttämään hyväksi.
Kuulostaa hassulta, mutta tiedät varmasti historiassasi elämäntilanteita kun olet halunnut
kontrolloida ja pakottaa kehoasi johonkin mikä ei ole luonnollista? Oletko saanut sillä
voimalla ollut pitkäkestoisia tuloksia?

Omalla kohdallani painonnousu on ollut hätähuuto.
Kun painoni on heitellyt ja olen tehnyt parhaani kontrolloidakseni sitä, on se ollut
epätoivoinen yritys saada huomiota itseni ulkopuolelta. Myös omat ajatukseni ja
uskomukseni siitä, miltä minun tulisi näyttää ovat ohjanneet voimakkaasti itsetuhoista
( ahmimishäiriöistä ) minääni.
Vasta kun olen työstänyt naiseuttani ja feminiinistä puoltani, ovat palaset alkaneet
loksahdella paikoilleen. Seksikkyys ei liity painoon eikä vartalonmuotoihin. Voin nauttia
naiseudestani juuri nyt ja tuntea itseni seksikkääksi juuri tälläisenä kuin olen. Tiedän että se
ei ole helppoa aluksi hyväksyä ja sisäistää jos on oman kehonkuvan kanssa haasteita.
Mutta kun oppii ymmärtämään että naiseus on minussa sisäänrakennettuna koko ajan ja
olen itseasiassa feminiinen eläin jota kuuluu ruokkia!
Kaikki lähtee liikkeelle siitä että opimme kunnioittamaan kehoamme. Naisen keho pystyy
uskomattomiin urotekoihin ja sen sijaan että kutsuisimme vartaloamme ”se”, meidän
kuuluisi sanoa ”hän”.
Kärsimys kontrolloida ”sitä”, muuttuu täysin kun alat kutsumaan kehoasi ”häneksi”.
Kehosi on lämminverinen luomus, joka on suoraan kytketty luonnon viisauteen. Eläimet
luonnossa tietävät kuinka pysyä balanssissa ja mitä syödä, sinä et ole sen kummempi
poikkeus! Ongelma on vain se, että et ole kuunnellut kehosi viestejä. Ja niitä kyllä
kuiskaillaan sinulle koko ajan, mutta jos ne ignooraa jatkuvasti, edessä on ennen pitkää iso
ongelma, niinkuin minulla oli. Kehoni oli raskas, väsynyt ja voimaton,joka oli hyvää vauhtia
menossa kohti katastrofia.
Kuinka palautin takaisin oman voimani ja aloin kuuntelemaan Häntä?

Olin luullut että jatkuvat migreenit, korkea verenpaine, nivelkivut, painonheittelyt ja
väsymys oli kehoni vika. Vertasin aina itseäni muihin ja ihmettelin kuinka samaan
aikaan stressaavassa työssä olevat ihmiset eivät kokeneet samaa oireilua kuin minä?
Jos olet vähänkin samanlainen kuin minä ja luet tätä tekstiä, olet luultavasti intuitiivinen,
herkkä ja olet kamppaillut liikaa elämäsi aikana.
Se että oireilin vakavasti, oli kehoni yritys viestittää seuraumuksista jotka johtuivat
vääränlaisesta syömisestä.
Käytännössä heräsin tilanteeseeni syksyllä 2018. Tiesin että saadakseni painonnousun
pysähtymään, minun oli löydettävä rauha ruoan kanssa ja alettava kuuntelemaan
feminiinistä puolta itsessäni. Motivaatio painonpudotukseen ei voinut enää löytyä
pelkästään terveydellisistä syistä, niistä olin kuullut saarnaa jo loputtomasti, vaan minun oli
lähdettävä kuokkimaan alkulähteille, eli tutustumaan Häneen.
Tämä oli hetki, kun koko peli muuttui ja siemenet Sielun ruokaan alkoivat itää. Minun oli
ravittava ensin sieluani ja eheytettävä itseäni syvältä ennenkuin pystyisin tekemään
kehollisia muutoksia. Loppujen lopuksi, keholliset muutokset tapahtuvat helposti
verrattuna siihen, miten vaikeaa meidän on hyväksyä eheytymisen tarpeemme sielun
tasolla ja kohdattava alitajuiset pelkomme ja lapsuudesta asti opitut uskomukset.
Kuinka monesti olet jättänyt menemästä juhliin, tapaamisiin tai paikkoihin joissa tulet
nähdyksi, vain siitä syystä että tunnet kehohäpeää? Häpea on kuin polttoaine jolla olemme
tottuneet ruokkimaan itseämme. Jo lapsena jos teimme jotakin tuhmaa, saimme kuulla
”saisit hävetä itseäsi”.

Tällä tavalla häpeä juurrutettiin meihin polttoaineeksi ja tunteeksi tilanteissa joissa
haluamme muuttaa itseämme tai emme pidä itsessämme. Monet naiset ajattelevat että
negatiivinen itsepuhe on harmitonta, koska se tapahtuu pään sisällä ja kukaan muu ei kuule
sitä. Sen sijaan mitä ei ymmärretä, on se että ajatukset luovat stressireaktion
aineenvaihdunnalle ja stressi laukaisee painonnousun. Huonosta kehonkuvasta tulee kuin
ennustus joka toistaa jatkuvasti itseään.

Lopeta odottaminen että rakastaisit itseäsi sitten vasta kun olet laihtunut.
Häpeä saa meidät näkemään nautinnon vihollisena. Meillä on vain yksi elämä jota ei ole varaa
hukata siihen että emme mahdu täydellisen kehonkuvan muottiin. Luulemme että elämän taika
alkaa vasta sitten kun vihdoin tunnemme olevamme oikeankokoisia ja näköisiä, vaikka asia on
täysin päinvastoin. Samalla hetkellä kun päätämme lopettaa häpeän kierteen ja alkaa nauttia
naiseudesta sellaisena kuin olemme, alkaa elämän todellinen taika ja ihmeet manifestoitua
todeksi monella elämän osa- alueella. Kun naisena olon nautinto alkaa kukoistamaan, mieli
antautuu ja keho rentoutuu. Alat yksinkertaisesti hehkumaan sisältä päin hyvää oloa.

Kun alat työstämään naiseutta itsessäsi, alat luonnostaan kiinnittämään huomiota
myös siihen mitä syöt ja mitä haluat kokkailla keittiössäsi!
Ruoanvalmistus on monelle kiireiselle perheenäidille pakkopullaa. Itse olen ollut
tilanteessa että olen tehnyt työkseni tylsää laitosruokaa ja kotona rättipoikki väsyneenä
yrittänyt loihtia perheelle terveellistä syötävää. Olen opetellut tätä tilannetta helpottamaan
useita eri menetelmiä ja helppoja reseptejä jotka myös tukevat omaa hyvinvoinnin
naisellista polkuani. Vaikka et pitäisi ruoanlaitosta, ota se samalla asenteella kuin
opettelisit soittamaan instrumenttia, mutta paljon helpommin!
Voi viedä aikaa oppia uusi laulu tai kappale, mutta kerran kun sen opit, voit toistaa sitä
ikuisesti.
Itse ajattelen aina, että ruoka on energiaa joka haluaa tehdä minulle hyvää.
Monille naisille illallisen valmistus on päivän stressaavin hetki kun itsekin on nälkäinen ja
väsynyt. Tämä kielii usein siitä kierteestä jossa me naiset helposti olemme ja jonka
aikaisempi kaavio havainnollisti. Emme ehkä uskalla syödä päivällä tarpeeksi, jotta
säästämme kaloreita iltaan. Viimeistään klo 17 ollaankin niin nälkäisiä ja ärtyneitä, että
voisi pistää suihinsa vaikka suden pentuineen. Siinä menee aamupäivällä tehdyt hienot
suunnitelmat iltajumpasta ja rennosta illasta ehkä meditaatioineen, kun syömme kaiken
mitä käsiin sattuu osumaan. Ehkä illalla vielä on tehtävä kauppareissu huomista varten,
jolloin ei jaksa muuta kuin miettiä että mitähän hyvää sitä vielä ennen iltauutisia
napostelisi.
Kun lapset saadaan vihdoin rauhoittumaan ja petiin, tekee vielä mieli palkita itsensä
jollain…ehkä viinillä? Samapa tuo, kun alamäkeen mennään, niin mennään sitten lujaa.

Tervetuloa nautinnollinen rentokokkaus!
Rentokokkauksen 3 ässää:
Suunnitelmallisuus
Selkeys
Simppelit sapuskat
Kun teet selkeän suunnitelman, eli viikkoruokalistan, säästät aikaa, rahaa ja arvokasta
naisenergiaa. Loistoateria voi olla vain kolmen raaka-aineen helppo pasta ja se valmistuu 5
minuutissa. Tai viikonloppuna 3 ruokalajin menu jonka valmistelun aloitat 5 tuntia
aikaisemmin. Entä jos ruoanvalmistus ei ole sinun juttusi? Tukeudu silloin 5 minuutin
sääntöön ja mene siitä mistä aita on matalin.
Panosta määrän sijasta laatuun ja vaihda kaikki puolivalmisteet, pussikeitot,
kastikejauheet, vähärasvaiset ”kermakkeet”, vaaleat leivät ja pullat, keinotekoiset
makeutusaineet ja margariinit aitoihin raaka- aineisiin. Mieti mitkä asiat keittiössäsi ovat
vain siksi että saisit nopeammin ruoan pöytään, mutta ei palvele sinun terveyttäsi, saatika
perheesi terveyttä? Meillä oli yhteen aikaa aina ranskiksia pakkasessa jotta sain nopeasti
lapsille naposteltavaa. Minua ei hävetä myöntää että olen todellakin monet kerrat
kurvannut lähipizzeriaan koska en jaksakaan laittaa perheelle ruokaa. Muista että tämän
kaiken tarkoitus ei ole tehdä sinusta ruokagurua joka ei ikinä sorru mihinkään
epäterveelliseen, vaan tuoda sinulle armoa ja rakkautta tehdä valintoja oman hyvinvointisi
parhaaksi.

En voi tarpeeksi korostaa 80%/ 20% sääntöä, eli kun suurin osa viikon aterioista on
kunnossa, voi viikonloppuna höllentää hyvällä omallatunnolla ja nauttia jotain mitä
mieli tekee todella paljon.
Itse noudatan pääasiassa kasvisruokavaliota, mutta en ole ehdoton ja olen sitä mieltä
että me ihmiset tarvitsemme optimaaliseen hyvinvointiin myös tiettyjä eläinkunnan
tuotteita. Tarvitsemme omega3 rasvahappoja ja myös kananmunat ovat yksi
täydellisimmistä ravintopakkauksista jota ei tulisi unohtaa ja jättää syömättä sen vuoksi
että noudattaa kasvisruokavaliota. Olen opettanut monilla vegaanisen ruoanvalmistuksen
kursseilla ja haluan tuoda sekasyöjien ruokavalioon enemmän tietoisuutta eettisistä
resepteistä ja vegaaniruokavalion hyvistä puolista ja kasvisten käytön
monipuolisuudesta.
Saat nyt viisi helppoa reseptiä, jotka pursuavat hyvää tekevää energiaa, värejä,
vitamiineja ja runsautta. Nämä ruoat tukevat sitä matkaa jonka haluat aloittaa
Sielukkaana sisarena kohti naisellisuutta, seksikkyyttä ja elinvoimaa!
Reseptit ovat 1 hlölle.

Hehkuva smoothiebowl
•

Punaisten marjojen, hyvien kuitujen ja rasvojen voimaa ihollesi,
kehollesi ja mielelle heti aamusta!
1 dl luomukaurahiutaleita
2 dl mantelimaitoa
1 rkl tahinia
1 tl pellavansiemeniä
2 brasilian pähkinää ( eli Parapähkinä,
sisältää runsaasti seleeniä. )
2 rkl kookoshiutaleita
Kourallinen puolukoita/ mustikoita/
vadelmia
/ herukoita
1 rkl kuivattuja karpaloita 1 rkl hunajaa
Laita illalla kaurahiutaleet,
pellavansiemenet, Parapähkinät ja
kookoshiutaleet likoamaan
mantelimaitoon. Jätä yöksi jääkaappiin.
Aamulla tehosekoita seos sileäksi
puuroksi marjojen ja hunajan kanssa.
Nauti kuivattujen karpaloiden kera.

Salaatti Oriental
•

Aromaattinen ja täyttävä lounassalaaatti joka sisältää upeita makuja.
Lempisalaattini!

Kourallinen riisinuudeleita ( kuivapaino n.25g- 30g )
Keskikokoinen porkkana suikaloituna
10 cm pätkä kurkkua suikaloituna
1/2 punainen paprika suikaloituna
1/2 mango suikaloituna
5 cm pätkä purjoa suikaloituna
80g- 100g paistettua tofua tai kanaa
1 rkl seesamin siemeniä
Kastike:
2 rkl seesamiöljyä
2 rkl soijakastiketta
1 rkl omenaviinietikkaa
1 tl hunajaa
1 cm pätkä tuoretta inkivääriä pilkottuna
1 valkosipulin kynsi murskattuna.
Tee ensin kastike vispaamalla kaikki ainekset
yhteen.
Pehmitä riisinuudelit kuumassa vedessä, huuhtele.
Yhdistä nuudeleihin pilkotut kasvikset, mango ja
tofu/kana. Lisää kastike salaattiin ja sekoita
huolellisesti.

Mustapapu- avokadopasta
Tämä nopea ja täyttävä pastaruoka on täynnä kasviproteiinia ja hyviä
rasvoja! Tämä ohje on vegaaninen.
40 g mustapapupastaa ( kuivapaino )
5 minitomaattia
50 g avokadoa
25 g vegaanijuustoraastetta
1 dl kookoskermaa
1 valkosipulin kynsi murskattuna
1/2 sitruunan mehu
2 rkl oliiviöljyä
1/2 tl suolaa
Rouhaisu mustapippuria myllystä
Rucolaa reilu kourallinen pilkottuna
Keitä pasta väljässä vedessä pakkauksen ohjeen
mukaan. Pilko avokado. Sekoita kookoskermaan
juustoraaste, puolitetut tomaatit,
valkosipulimurska, sitruunanmehu, oliiviöljy, suola
ja pippuri. Pyöräytä kypsä pasta kastikkeen
joukkoon ja lämmitä varovasti kuumaksi. Saa
kiehahtaa, mutta älä keitä liian pitkään. Lisää
lopuksi pastan joukkoon avokadopalat ja rucola.
Tarkista suola. Nauti hyvän patongin kanssa!

Eheyttävä, ravintorikas, sielua asti ravitseva ruoka on vain yksi osa prosessia kun
aletaan nousemaan naiseuden pyhään voimaan.
Kehotietoisuus ei tarkoita ideaalipainoasi, vaan sitä että hyväksyt kehosi ja painosi juuri
sellaisena kuin ne tässä hetkessä ovat. Vuoden päästä kehosi on uudistunut jo joka solulta
päästä varpaisiin. Millaisella ruoalla, rakkaudella ja liikkeellä sinä haluat tukea kehosi
uudistumista? Kun valitset myötätunnon kehoasi kohtaan, alat liikuttaa hienovaraisesti
monia eri asioita elämässäsi oikeaan suuntaan.
Me elämme syklisessä maailmassa. Se miltä näytät tänään, ei ole tarkoitus näyttää
samalta puolen vuoden päästä. Olen itse kokenut viimeisen vuoden aikana vuorotyön
tuoman lähes traumaattisen kehoväsymyksen, turhautumisen omaan huonoon oloon ja
sieltä nousemisen uuteen kukoistukseen. Näytän täysin eriltä mitä näytin vuosi sitten
tähän aikaan. Tänään hehkun elinvoimaa, väriä ja tyytyväisyyttä elämääni. Mutta kaikki
tämä on vaatinut syvän itsensä työstämisen ja sitoutumisen oman elämäntilanteen
parantamiseen ja itseni eheyttämiseen. Kun sitouduin omaan transformaatiooni, olen
saanut kerätä ihania onnistumisen hedelmiä pitkin matkaa ja vahvistuksen sille, että
maailmankaikkeus tukee ihmisen muutosprosessia kun vain sille antautuu täysin avoimin
mielin ja sydämin.

Naiseuden pyhän voiman salaisuus joka sisältäsi nousee.
Mikä sinussa on nousemassa? Entä mikä tippumassa pois? Millä viestillä on alitajuntasi
yrittänyt läpäistä tietoisuutesi ehkä jo vuosikaudet?
Kun alat nousemaan naiseuden upeaan voimaasi, huomaat että juuri se asia joka nostaa
päätään tullakseen nähdyksi, on se mitä sinuun on ikiaikoina jo itämään laitettu. Me
kannamme vanhojen esiäitiemme historiaa, toiveita, unelmia ja myös traumoja sisällämme.
Kun pyhä feminiinisyys alkaa nousta, nousee pinnalle ikiaikaisia tunteita, solumuistoja ja
puhdistettavaa. Minun itseni pitää käydä säännöllisesti esiäitieni mailla lapsuuden
maisemissa, jotta muistaisin kuka olen ja mistä olen luotu ja mitä tarkoitusta varten olen
täällä maapallolla juuri nyt.
Vastaa kutsuun.
Sinun tehtäväsi on näyttäytyä joka päivä ja vastata KYLLÄ ,KYLLÄ, kyllä.
Mikä sinua kutsuu?
Oman elämäntehtävän selvittäminen?
Uuden elämäntyön luominen?
Kehopositiivisuuden ja hyvän olon saavuttaminen vuosien kärsimysten jälkeen?
Naiseuden ja feminiinisyyden pyhä lahja itsessäsi ja sen nostaminen esiin?
Epämääräisen kärsimyksen irtipäästäminen itsestäsi?
Eheytyminen menneisyyden traumoista?
Mikä tahansa syvä kutsumus sinussa kupliikaan pinnan alla, vastaa KYLLÄ.

Kyllä!
Uusi Naiseuden pyhä voima kutsuu sinua!

Kutsu
•

Kutsun sinut 6 viikon matkalle
nostamaan sinun uniikki,
naiseuden pyhä voima
palvelukseesi.

•

Vastaa kutsuun ja luodaan
sinullekin voimallinen
transformaation vuosi!

•

Lue täältä lisää:
https://www.satumalinen.fi/soulfood-sisterhood-online-kurssi/

•

Lämmin kiitos
osallistumisestasi!

