S telesnimi vajami do boljšega razpoloženja

Vaje so zlahka izvedljive in dokazano učinkovite!
Claudia Croos-Müller, dr. med., specialistka za nevrologijo, živčne bolezni in
psihoterapijo, ter Oskar, mlad, dobrodušen oven, nam predstavljata 12 vaj,
s katerimi se lahko hitro otresemo malodušja in se ob tem še zabavamo!

9 789612 782672

15 €

GLAVO GOR!

Za to …

• ni treba, da smo športniki,
• ne potrebujemo ne mirnega kotička ne podloge za vadbo
• in tudi ne veliko časa.

Claudia Croos-Müller, dr. med.

Claudia Croos-Müller

Ko smo slabe volje, pod stresom ali v kaki drugi čustveni stiski, na razpoloženje
najlažje vplivamo s telesom.

GLAVO GOR!
Mali učbenik preživetja

Takojšnja pomoč ob stresu,
slabi volji in drugih stiskah

Claudia Croos-Müller, dr. med.

GLAVO GOR!
Mali učbenik preživetja
Takojšnja pomoč ob stresu,
slabi volji in drugih stiskah
Ilustriral Kai Pannen
Prevedla Alenka Novak

12 vaj za energijo in dobro voljo –
pomagajo takoj!

V tej knjigi so predstavljene naslednje vaje,
ki ti bodo gotovo v pomoč:
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Stoja v razkoraku

Glavo gor

Pozibavanje
v bokih

Prsi ven

Topotanje z nogami

Dihanje »po slamici«

Brundanje

Zehanje

Smehljanje

Zamahovanje z rokama

Smejanje

Iztegovanje in raztezanje

Sedenje na široko

Zakaj so vaje
tako učinkovite

Se ti zdijo vaje preproste? Saj tudi so. In še
več kot to. Ne le, da so res preproste in jih
lahko narediš mimogrede, temveč so tudi
neverjetno učinkovite. Zakaj?

▶▶ Tvoje razpoloženje se odraža v tvoji
telesni drži.
▶▶ Tvoja telesna drža vpliva na tvoje
razpoloženje.
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S telesno držo vplivamo 
na razpoloženje

Če si slabe volje, je telo
napeto. Hrbtenica je
sključena, ne moreš dobro
dihati. Še huje od tega pa je,
da nehote razmišljaš negativno in
pogosto nerodno ravnaš. Tako se
začneš vrteti v začaranem krogu.
Če si dobre volje, je hrbet zravnan, glava
se sama od sebe postavi pokonci, tako
lahko gledaš svet okrog sebe in globoko
zadihaš. To seveda spodbudno vpliva tudi
na tvoje misli: si zaupljiv in se mirno
odzivaš.
▶▶ Obratni sklep: spremeni zaporedje.
▶▶ Ne dovoli, da bi tvoje razpoloženje
vplivalo na telesno držo.
▶▶ S telesno držo namerno vplivaj
na razpoloženje.
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Če si pod stresom ali slabe volje,
če si malodušen: naredi nekaj telesnih vaj,
ki bodo v trenutku izboljšale tvoje
počutje, mišljenje in delovanje –
to je medicinsko oziroma nevrofiziološko
dokazano! (Nevrofiziologija je veda
o delovanju živčnega sistema.)

Vaje lahko delaš kjer koli.
Zanje tudi ne potrebuješ
trenirke, ne abonmaja v
fitnesu, niti posebnega časa
– delaš jih kar mimogrede.

12 vaj po metodi
»Body2Brain«

Dvanajst – je srečno število.
Dvanajst – pomeni tudi popolnost.
Dvanajst – za vsak mesec v letu ena vaja.
Ali – po ena vaja za vsako uro dneva
(ponoči boš potem toliko bolje spal).
Vsekakor pa vedno, kadar grozi slaba
volja, se napoveduje stres ali ko opaziš,
da postajaš žalosten in malodušen.

Kaj pomeni »Body2Brain«? Od telesa
(ang. body) gre informacija neposredno
v možgane (ang. brain). Tako prek telesa
vplivaš na svoje občutke.

Nisi sam: 12 vaj z Oskarjem
Priznam: vaje se včasih zdijo naporne
in dolgočasne. Če vadiš sam, je lahko
dolgočasno.
Zato je tu mladi oven Oskar. Malce
je poseben: dobrovoljen in zabaven.

V čem je njegova skrivnost?

Oskar vsak dan naredi vseh dvanajst vaj
»Body2Brain«.
Tudi sam se mu lahko pridružiš s prvo vajo
oziroma s tisto, ki ti je še posebej všeč.
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Vaja 1

Glavo gor
Ta najpomembnejša vaja je čisto
preprosta.
Saj veš, kako to gre:
preprosto dvigneš glavo.
Samo mišicam in vratni hrbtenici moraš
dovoliti, da se nekoliko iztegnejo
in pri tem dvignejo brado.
Če hočemo druge ljudi opogumiti
in jim vliti upanja, rečemo: »Glavo gor!«
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Zdi se, da nagonsko vemo, da ta telesna
drža resnično vpliva na duševno
in čustveno stanje.
Torej preprosto dvigni glavo.
Ob vsaki priložnosti.
Že zjutraj pri vstajanju.
Čim večkrat čez dan.
Predvsem pa takrat, ko opaziš,
da se te hoče polotiti malodušje.

Zakaj drža »Glavo gor« pomaga
Na obrazu so naša najpomembnejša
čutila: usta, nos, oči in ušesa. Ko si pobit
in dovoliš, da se ti glava povesi, je tvoje
čutno zaznavanje popolnoma omejeno.
Skoraj ne vidiš ničesar okrog sebe in se
počutiš odrezan od življenja, kar še
poslabša tvoje razpoloženje.
Živci na območju vratne hrbtenice,
ki so neposredno povezani z možgani,
namreč sporočijo ta »krizni položaj«
območjem možganov, odgovornim
za čustva.
Zato s povešeno glavo povezujemo
potrtost, z dvignjeno pa pač dobro
razpoloženje. Tako preprosto je to.

In še en dober razlog za dvignjeno glavo:
ko povesiš glavo, se žrelo in prehod do
sapnika zožita, zato dihanje ne more biti
dovolj globoko in zastaja. Tekoče dihanje
pa je bistveno za dobro počutje.
Z dvignjeno glavo boš dihal lahko
in sproščeno, saj boš imel iztegnjena vrat
in grlo.

Zato: glavo gor – saj s tem dejansko
nemudoma izboljšaš svoje razpoloženje.
Počutiš se močnejši, slaba volja in stres
ti ne moreta do živega. Tudi na druge
ljudi boš z dvignjeno glavo naredil močan
vtis. To pa bo seveda trajno izboljšalo
tudi tvoje počutje.
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Nekaj besed za konec

Psihična obolenja danes predstavljajo že
tretjino najpogostejših obolenj.
Začne se s pobitim razpoloženjem,
z razdražljivostjo, bolečimi mišičnimi
napetostmi, motnjami zbranosti,
malodušjem ali motnjami spanja.
Zlasti kronični stres je dejavnik tveganja.
Koncentracija prenašalcev, tako
imenovanih nevroprenašalcev, v krvi
(npr. serotonin, adrenalin, kortizol)
je previsoka ali prenizka ali pa jih živčni
končiči ne morejo več dobro sprejemati.
Zato nekatera območja v možganih
ne morejo delovati optimalno, kar
povzroči celo vrsto telesnih in duševnih
težav. Nevaren krogotok!
Življenje je svetlo in je senčno. Azijski
pregovor pravi: »Človeku ne gre zdržema
dobro tisoč dni, nobena roža ne ostane
rdeča sto dni.« Obremenitvam se
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v življenju ne moremo izogniti. Lahko
pa poskrbimo, da nas ne uničijo, da zaradi
slabe volje ne zbolimo.
▶▶ Poskrbi zase: utrjuj svojo odpornost in
dobro voljo!
▶▶ Vplivaj na svoj živčni sistem, delaj vaje
za stabilizacijo telesa – tako boš
duševno in čustveno miren, sproščen
in močan.
▶▶ To si res zaslužiš.
Pa še to: vse te sposobnosti spijo v tebi
in čakajo, da jih uporabiš – potrebuješ
le malo pozornosti in posvečanja sebi.
Spremljajo te moje dobre želje!

Kaj še lahko prebereš

Benita Cantieni: Tiger Feeling. Das sinnliche
Beckenbodentraining für sie und ihn
(Südwest).
Claudia Croos-Müller: Überzeugend
auftreten. Körpersprache und
Selbstpräsentation für Frauen (Kösel).
Claudia Croos-Müller: »Multitalent
Körpersprache« v: Koller/Rieß (izd.): Jetzt
nehme ich mein Leben in die Hand (Kösel).
Antonio Damasio: Ich fühle, also bin ich. Die
Entschlüsselung unseres Bewußtseins
(Ullstein).
Antonio Damasio: Der Spinoza-Effekt. Wie
Gefühle unser Leben bestimmen (List).
Moshe Feldenkrais: Beswußtheit durch
Bewegung. Der aufrechte Gang (Suhrkamp).
Julie Henderson: Embodying Well-Being (AJZ
Druck & Verlag).
Linda Lehrhaupt, Petra Meibert: Stress
bewältigen durch Achtsamkeit. Zu innerer
Ruhe kommen mit MBSR (Kösel).

Eva Loschky: Gut klingen – gut ankommen
(Kösel).
Adalbert Olschewski: Atementspannung.
Abbau emotionaler und körperlicher
Anspannung durch Atemtherapie (Haug).
Johann Caspar Rüegg: Gehirn, Psyche und
Körper. Neurobiologie von Psychosomatik
und Psychotherapie (Schattauer).
Klaus Vopel: Meditationen für Manager.
Emotionale Selbstverteidigung im Alltag
(Iskopress).
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Za vse spodbude prisrčna zahvala …

Claudia Croos-Müller, dr. med.,
je specialistka za nevrologijo, živčne
bolezni in psihoterapijo. Dela na kliniki
v Rosenheimu in v zasebni ordinaciji.
Je tudi certificirana terapevtka
(z evropskim certifikatom EMDR)
in terapevtka za zdravljenje travmatskih
motenj. Razvila je metodo »Body2Brain«,
vsakodnevno uporaben način, kako s
pomočjo telesa skrbimo za dobro
čustveno počutje. Njeno srečanje
s Samyjem Molchom in izobraževanje
na področju
gibalne terapije,
ki temelji na zbranosti,
so pomenili začetke
te njene poti.

Wilfriedu Müllerju, mojemu zavzetemu,
vselej dobro razpoloženemu soprogu,
Heike Mayer, energični in iznajdljivi
lektorici,
zaupljivim in pogumnim pacientkam
in pacientom.

© Beatrix Heiloway

O avtorici
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www.croos-mueller.de

»Glavo gor!« … Pozitivne učinke tega
je avtorica spoznala že zelo zgodaj.

Claudia Croos-Müller
GLAVO GOR! Mali učbenik preživetja.
Takojšnja pomoč ob stresu, slabi volji in drugih stiskah.

Body2Brain©ccm je zaščitena blagovna znamka.
Uporablja jo veliko ljudi in ustanov.

Celjska Mohorjeva družba, Prešernova ulica 23, SI-3000 Celje
www.mohorjeva.org

Metoda in vaje, ki so predstavljene v knjigi, ne morejo
nadomestiti potrebne terapije ob težjih obolenjih,
temveč so mišljene kot dopolnilo in podpora. Pomagajo
nam obvladovati vsakdanje življenje in učinkujejo kot
preventivni ukrep v smislu »psihohigiene« in skrbi zase,
ki naj bi ju na ta ali oni način ponotranjil vsak odrasel
in otrok.

© Celjska Mohorjeva družba, 2016
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