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Lääkäri, biohakkeri ja tietokirjailija

Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit-katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Resilienssi ja vahva psyyke haastavina aikoina

Resilienssi on ihmisen psykologisen tilan ja mielen joustokykyä erilaisissa haastavissa tilanteissa. Siinä

pystytään ottamaan vastaan takaiskuja ja pettymyksiä ja osataan kääntää ne voitoksi. On myös

fysiologista resilienssiä, esimerkiksi se miten sietää äärioloja kuten kylmää tai kuumaa.

Antiresilienssissä kaikki on koko ajan mukavaa.

Se että joudumme käyttämään resilienssiämme, on hyvä asia. Meillä on sekä hyvää stressiä että

kuluttavaa stressiä. Jos kuluttavaa on liikaa niin silloin resilienssi ei useinkaan riitä.

Resilienssi on sekä synnynnäistä, että matkan varrella opittua. Meillä on tietty geneettinen perimä,

jossa peritään myös tietynlaisia traumoja, ja meillä on solumuistoja, joita siirtyy sukupolvelta toiselle.

Ne muuttuvat vähitellen ja myös epigenetiikka vaikuttaa, eli kaikki se mitä ympärillämme tapahtuu.

On yksilöllisiä eroja siinä, miten hyvin siedämme stressiä ja kuinka herkästi reagoimme. Lapsuuden

kokemukset vaikuttavat ja millaisia malleja olemme saaneet. Jos lapsena on paljon suojeltu kaikelta,

niin todennäköisesti resilienssi ei ole kovin iso.

Koronapandemia on kollektiivinen trauma ja siinä tarvitaan resilienssiä. Heillä, joilla on sisäinen

ohjaus, on isompi resilienssi. Kannattaa kuunnella omia signaaleja, testata mikä toimii ja luoda

sisäistä voimaa, jolloin ympäristön toiminta ei vaikuta niin dramaattisesti. Ei tarvitse mennä pelkoon

mukaan. Voimme itse vaikuttaa moniin asioihin, kuten siihen miten hoidamme ja kuormitamme

itseämme ja kuinka paljon lepäämme.
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Sekä fyysisessä että mentaalisessa resilienssissä ensin kuormitamme, ja sitten annamme aikaa

palautua ja vahvistua. Nyt korona-aikana on ollut valtava kollektiivinen pelkokenttä ja energia, jonka

myös aistimme. Luonnosta ja metsästä voimme hakea voimaa ja resilienssiä.

Korona-aika vaikuttaa myös lapsiin ja he ottavat mallia vanhempien reagoinnista. Tämä aika on

kollektiivisen haavan aukeamista ja ihmiset pakotetaan havahtumaan ja ottamaan vastuuta itsestään.

Ihmisiä alkaa kiinnostamaan enemmän oma terveys, hyvinvointi ja vastustuskyky. Halutaan

enemmän luonnonmukaisia keinoja ja luontoyhteys tulee arvokkaammaksi.

Ihminen on selvinnyt planeetalla niin pitkään siksi, että sopeudumme erilaisiin asioihin ja menemme

koko ajan eteenpäin. Voimme vaikuttaa siihen miten reagoimme ja millainen henkinen yhteys meillä

on. Voimme hoitaa mielen tason resilienssiämme esimerkiksi mindfulnessin avulla, jolloin mielemme

hiljenee ja alamme paremmin tiedostamaan mitä mielen ja kehon tasolla tapahtuu.

Sovijärvi on harjoittanut mindfulnessia jo noin 15 vuoden ajan. Hän pyrkii olemaan läsnä päivittäin,

siinä mitä tekee. Hengitys on suorin tie läsnäoloon. Kannattaa luoda resilienssipuskuria, missä ei

reagoikaan jokaiseen ajatukseen ja luo vaikka sekunnin mittaisen puskurin.

Kannattaa tehdä asioita, joilla saa palautettua itsensä omaan kehoon. Fyysinen tekeminen auttaa ja

välillä on hyvä myös hengästyä kunnolla ja antaa sykkeen nousta korkealle. Tämä luo resilienssiä sekä

fyysisesti että psyykkisesti ja tuottaa samalla endorfiineja.

Resilienssi hengitys: Jonkin tunnetilan lähtiessä päälle voi ottaa muutaman voimakkaan sisään- ja

uloshengityksen, jossa viimeinen uloshengitys on todella pitkä. Myös liike vapauttaa. Tunteita ei

kannata tukahduttaa. Kun tulee voimakas tunnereaktio niin kannattaa tehdä jotain fyysistä tai mennä

vaikka huutamaan tyynyyn. Yleensä on hyvä lähteä vähän kauemmas muista, ettei pura reaktiota

heihin.

Terveellinen ravinto on perustana ja siitä saamme informaatiota. Tuoreessa ravinnossa, kuten

esimerkiksi versoissa, on paljon elinvoimaa. Sovijärvi tekee Sami Tallbergin kanssa villiyrttikurssia

englanniksi. He ovat myös tekemässä yhdessä keittokirjaa, jossa käsitellään 4 eri vuodenajan

reseptejä. Kirjassa opastetaan mitä aineksia kannattaa milloinkin käyttää ja mitä ruokia tehdä, niin

että ne olisivat biohakkeroituja ja ravintorikkaita.

Sovijärveltä on ilmestynyt e-kirjana myös Biohakkerin ravitsemusopas ja hän on kumppaneineen

tekemässä kirjaa The Resilient Being. Aikaisemmin on ilmestynyt muun muassa Biohacker's

Cholesterol Guide. Sovijärven yhtenä uutena projektina on Urheilijan ravintovalmennus-verkkokurssi,

jota on vetämässä Antti Pennanen ja mukana on myös Jukka Harju. Kurssilla halutaan tavoittaa

erityisesti nuoria urheilijoita.

Sovijärveä inspiroi se, että hän saa luoda uusia kursseja, kuvata videoita, kirjoittaa ja puhua. Myös

eräs oppilaitos on tilannut häneltä luentoja. Sovijärvi nauttii siitä kun hän tapaa ihmisiä, ja myös

laajempi henkinen perhe kasvaa koko ajan. Lapsien seuraaminen myös inspiroi häntä ja heiltä

voimme oppia paljon.
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