
     

 

SYKSYLLÄ ON HYVÄ TEHDÄ VÄLITILINPÄÄTÖS 

Myöhäiskesä vaihtuu kuin varkain syksyksi, niiden raja on kuin veteen piirretty viiva. Syksyä on ruska-aika, 

mutta myös se, kun lehdet ovat puusta jo pudonneet ja luonto vaipuu vähitellen odottamaan talven tuloa. 

Maisemaa värittää tuolloin enää harmaan eri sävyt, ilma viilenee ja kosteus lisääntyy, samoin sumu ja 

myrskyt. Pakkaspäivät puolestaan kuivattavat ilman ja luonnon.  Syksy kestää lokakuun lopusta aina 

joulukuun 20. päivään. 21.12. on Talvipäivän seisaus, jolloin alkaa talven vuodenaika. 

Syksy jatkaa ja saattaa loppuun jo kenties myöhäiskesällä alkaneen lajittelun: mieti, mitä haluat elämässäsi 

säilyttää ja mistä voisit jo kenties päästää irti, mikä on käynyt tarpeettomaksi. Syksy haastaa luopumaan 

rutiineista, jotka enää eivät toimi ja luomaan uusia, mitkä palvelevat sinua paremmin.  Muuttamalla 

toimintatapoja löytyy usein uusi kipinä, arjen innostus ja ilo. Syksyllä voi hyvin myös tarkistaa keväällä 

asetetun vuosisuunnitelman tilanteen: ollaanko vielä kurssissa vai onko kenties tarvetta tarkistaa, 

täsmentää tai muuttaa suunnitelmia.  Nauti niin sadonkorjuun tuloksista kuin välitilinpäätöksen 

aikaansaamasta keveydestä. 

Kun päivän valoisa aika lyhenee entisestään, on aika edelleen hidastaa tempoa. Tee vähemmän ja rentoudu 

enemmän. Ota vastuu omasta hyvinvoinnistasi. Syksy metallin elementissä arvostaa hyvää järjestystä, 

itsekuria ja päättäväisyyttä, selkeitä sääntöjä ja korkeita standardeja, jopa yksityiskohtaista suunnittelua. 

Vältä sekamelskaa kaikessa mitä teet: järjestä ja lajittele niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Muista kuitenkin 

innostus ja ilo, vältä pakkomielteenomaiset ylilyönnit. Aseta päivärytmi ja pysy siinä. Ja muista myös 

rentoutua ja levätä. 

Syksyllä hyvä hengitys korostuu. Aloita aamusi 8 syvällä joogahengityksellä. Syvä hengitys tasapainottaa 

tunteet ja selkiyttää mielen, lisäksi se pitää hengitystiet kunnossa ja solut saavat paremmin happea. Hyvä ja 

tietoinen hengitys auttaa avaamaan rintakehää, suoristaa ryhtiä, jolloin keuhkoilla on tilaa toimia 

paremmin. Syksyn pimeys vetää helposti hartiat kyyryyn, muuttaa hengityksen pinnalliseksi ja silloin suru 

tai melankolia jää helposti asumaan.  Jos sinulla on jotain sydämelläsi, mikä painaa rintakehää ja salpaa 

hengityksen, etsi joku jonka kanssa voit puhua ja saada sen pois kehostasi. 

Syksyisin ulkoilma viilenee ja vaihtelee ja sisäilma kuivuu. Viileys ja kuivuus aiheuttavat kehossasi mm. ihon 

ja limakalvojen kuivumista ja ummetusta. Hoida kehoa sisäisesti juomalla tarpeeksi vettä ja ulkoisesti 

kuivaharjauksella tai rasvaa tarvittaessa. Riittävä juominen edesauttaa myös suoliston toimintaa yhdessä 

kuitupitoisen ravinnon ja liikunnan avulla. Vältä limaa lisääviä ruokia kuten sokeria, vehnää ja 

lehmänmaitotuotteita. Kuumat ja mausteiset ruuat lämmittävät kehoa ja estävät myös liman tuotantoa. 



 

 


