Tělo, mozek a emoce jsou
vzájemně propojeny
Tvůj nervový systém se skládá z několika
funkčních systémů. Je to centrální nervový
systém s mozkem a míchou, periferní nervový
systém, somatický nervový systém (odpovídá
za vnímání, pohyb, čich, sluch, zrak, řeč),
vegetativní/autonomní nervový systém
(odpovídá za všechny procesy uvnitř těla,
krevní tlak, srdeční frekvenci – to, co nemůžeš
přímo (!) řídit).
➤

Ale: Pomocí určitých cvičení můžeš tento
nervový systém ovlivnit.

Centrálou těchto systémů nervových pochodů
je mozek s různými částmi, které jsou všechny
(!) vzájemně propojeny. Jedním z nich je
mezimozek, kde se nachází centrum emocí.
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Emoce vznikají v hlavě
Nutně tě musím seznámit s amygdalou, která se
nachází v mezimozku. Zde se vytvářejí hormony
dopamin a serotonin, které ovlivňují náladu.
Amygdala reaguje na podněty upozorňující na
nebezpečí dříve, než si ty vůbec uvědomíš,
co se děje. Je neustále v pohotovosti, a proto
někdy reaguje poněkud ukvapeně nebo dokonce
chybně. To je také důvod, proč někdy nejdřív
dostaneš strach, a teprve potom zjistíš, že byl
úplně zbytečný.

Jak může tvé tělo
řídit emoce v hlavě
V hlavě nemáš jen amygdalu a její reakce.
Je tam i množství center fungujících proti
strachu:
➤
➤
➤
➤

➤

➤

Oči a zrakové nervy ti pomáhají přehlédnout
situaci.
Uši a sluchové nervy ti pomáhají zorientovat
se.
Mozeček ti pomáhá získat rovnováhu –
fyzickou, ale i emoční.
Čich nepomáhá v orientaci jen mnoha
zvířatům. I tobě může být velmi užitečný pro
získání kontroly nad pocity strachu.
Pohyby rukama, nohama a obličejem jsou
tak mocné a účinné, že mohou ovládnout
emoční centrum v mozku.
Tělesné doteky utěšují a zklidňují tvá centra
emocí.

S trochou znalostí neuroanatomie a taktiky
se staneš úspěšným koučem pro správné
zacházení se strachem a panikou.
Určité množství strachu je životně důležité,
abychom v nebezpečných situacích uměli
rychle utéct nebo se ukrýt. Správná míra
strachu je důležitá. Zde však hovoříme
o „nesprávném“
strachu, který
ODVAHA
je v životě jen
na obtíž. Proti němu
však existují dobré
recepty – jsou zdarma
a bez vedlejších účinků.

JISTOT

A
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Cvičení 12

Pohyb jazykem
Jazyk se vlastně pohybuje neustále. Při
mluvení a stejně tak při jídle a pití.
Jazyk si však také může vyrazit na procházku
v ústech – zprava doleva, shora dolů, přes
zuby, na horní čelist, k vnitřní straně tváří,
na dolní čelist. Nebo ho můžeš vypláznout,
nechat přejíždět přes rty nebo ho stočit.
To lze provádět zcela nenápadně, i mezi lidmi.
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Nebo se také můžeš postavit před zrcadlo
a cvičit s jazykem velmi intenzivně a provádět
při tom i různé grimasy. Nebo zkusit mluvit se
stočeným jazykem. To je zábavné!
Nebo vypláznout jazyk na strach a paniku:
Bééééé! Mééééé!
To se pak musíš zasmát!

