Jak ovlivnit své duševní rozpoložení
pomocí držení těla

Když se cítíš špatně, celé tvé
tělo je napjaté. Páteř je ohnutá a špatně se ti dýchá.
A to není všechno – v důsledku
toho myslíš automaticky negativně
a často jednáš neobratně.
Tak vzniká začarovaný kruh.
Když se cítíš dobře, tvá záda jsou rovná,
hlava se sama od sebe napřímí, máš
přehled o světě kolem sebe a dýcháš
zhluboka. To samozřejmě ovlivňuje i tvé
myšlenky, jsi optimistický a reaguješ
uvolněně.
▶ Závěr: Změň toto pořadí.
▶ Nenech působit svou náladu na své
tělo.
▶ Naopak svou náladu cíleně ovlivňuj
tělem.
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Když se stresuješ, rozčiluješ a vůbec se
cítíš nepříjemně:
Existují tělesná cvičení, která během
několika vteřin zlepší tvůj stav, myšlení
i jednání – to je lékařsky (neurofyziologicky) prokázáno. (Neurofyziologie je
obor zabývající se fungováním nervového
systému.)

Cvičení můžeš provádět kdekoli.
Nepotřebuješ k tomu ani
maoblečení na jogging, ani permanentku do ﬁtness centra, anii
čas – cvičíš prostě jen tak
mimochodem.

Cvičení 1

Hlavu vzhůru
Toto cvičení je nejdůležitější a je docela
jednoduché.
Víš přece, jak to je:
Tak zkrátka – hlavu vzhůru.
Musíš jenom svým svalům a své páteři
dovolit trochu se natáhnout a zvednout při
tom bradu.
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Zřejmě nějak instinktivně víme, že toto
držení těla nám mentálně a emocionálně
skutečně pomáhá.
Takže prostě: hlavu vzhůru.
Při každé příležitosti.
Už ráno, když vstaneš.
A během dne.
A především tehdy, když zjišťuješ, že se
zase blíží nějaká nepříjemnost.

Cvičení 8

Dupání
A protože tu tak pěkně stojíš,
teď pořádně zadupej!
Pravá – levá – pravá – levá – pořád
dokola!
Představuj si, že udusáváš zem pod sebou..
Nejlepší je dupat bosýma nohama.
Obzvláště příjemné je dupání ve vlhké
trávě. Nebo v teplém písku.
Ale na normální podlaze to jde taky –
ta dělá pěkné silné zvuky.
A žádný falešný stud, prosím: Není to nic
hloupého, je to životně důležité proti špatnéé
náladě a nejistotě.
Posilni se dupáním.
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