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// Prosti čas //

Dobrodelna košaric a

d o b rot

V želji, da bi čim prijetnejše praznova-

nje velikonočnega časa omogočili tudi

ranljivim skupinam, so se lokalne

kmetije in gostinski ponudniki skupaj

s Turistično informacijskim centrom

S ežana, javnim zavodom Komenski

Virtualna razstava pirhov

V kupoli razglednega stolpa Vinarium

Lendava so tudi letos postavili razsta-

vo Velikonočni pirhi štirih dežel. Na

njej se predstavlja 15 razstavljalcev iz

štirih držav: Slovenije, Hrvaške, Ma-

džarske in Avstrije. V vitrinah so raz-

stavljeni pirhi, barvani v različnih teh-

nikah, med katerimi sta najbolj razšir -

jeni tehnika batik, kjer s posebno pi-

salko nanašajo stopljen vosek na jajce,

ter tehnika praskanja, ko se na pobar-

r e k r eac i j a

V naravo po ravnovesje in sveži zrak

Življenje okoli nas se s svojimi cikli

ves čas spreminja in njihovo spreje-

manje je ključno za vzpostavitev ter

ohranitev ravnovesja. Ljudje smo del

narave in vsi cikli, ki jih lahko opazu-

jemo v naravi, so del nas. Vsi občuti-

mo stres in pritisk vsakdanjih obvez-

nosti. Ogromno časa preživimo zaprti

v stanovanju ali pisarni, z bolj ali ma-

nj enakimi opravili, natančno razpo-

rejenim časom in obveznostmi. Pogo-

sto se nismo sposobni prilagajati

spremembam, ki pritiskajo na naš

vsakdanji ritem. Od življenja pričaku-

jemo, da bo tako statično, kot je, tudi

stabilno, varno in predvidljivo. A vse

to je precej nenaravno in nas od-

daljuje od našega izvora. Tudi če želi-

mo lepo oblikovano, funkcionalno in

zdravo telo, mora biti naše gibanje

raznoliko, delovati mora na več rav-

neh – torej na naš energijski, hor-

monski, organski in ne nazadnje fi-

zični aspekt. Ko vadimo, moramo raz-

mišljati o kretnji, ki jo izvajamo, o

tem, kako se počutimo ob določenem

gibu, pa tudi o tem, kakšne reakcije

ta kretnja zbuja v našem telesu – to -

rej moramo povezati telo, um in srce.

Body tehnika to odlično združuje v

vsaki posamezni vadbeni enoti, ne

glede na to, ali jo izvajate v dvorani

ali na prostem. Vpliva na celoten

zdravstveni fitnes, zato učinke vadbe

hitro prepoznate in so dolgotrajni.

Kako nam pomaga narava

Kronično pomanjkanje naravnih vi-

rov je posledica preobremenjenosti,

obilice dela in nenehnega stika s teh-

nologijo (modra svetloba). Zato smo

utrujeni, raztreseni, preobremenjeni

ali celo kronično bolni. Zato je stik z

naravo nujno potreben.

Se kdaj zalotite, da se na sprehodu

tik po dežju počutite bolj sprošč e n i?

Ali pa da se počutite bolje na spreho-

du v parku ali  gozdu kot pa v centru

mesta? Za ta občutek lahko okrivite

tudi negativne ione, ki ugodno delu-

jejo na naš dihalni sistem, pljuča in

b oljši pretok celotnega organizma.

Tudi drevesa s svojimi vibracijami

uravnavajo različne procese v našem

telesu in umu. A predvsem je po-

membno zavedanje, da se s pomočjo

narave vračamo v naravno stanje

zdravja .

Ne pozabite, da utrujenost ni ved-

no le fizična, pogosto je fizična utru-

jenost le posledica psihične. Je rezul-

tat zakisanosti organizma, ki nas pri-

pelje do neke diagnoze, saj se imun-

ski sistem nenehno bori na več po-

dročjih. Poskrbite za kakovosten spa-

nec, dobro hidracijo telesa, zmanjšaj-

te nevrološke stresorje (na primer al-

kohol, hrup, sladkor…), ozavestite

čustva in pojdite vsak dan po odme-

rek svežega zraka. Gibajte se.

Mogoče sta ravno ta trenutek in

trenutna situacija tista prava, ki nam

bosta pomagala prepoznati čar in

moč povezanosti z naravo. Poskusite

vsaj dva- do trikrat na teden v naravi

izvesti spodaj opisane vaje ter uživa j -

te v rezultatih in boljšem počutju.

Naredite osem do deset ponovitev

vsake vaje.

1. vaja

Stojite sonožno v širini kolkov, kole-

na so rahlo pokrčena, celotno hrbte-

nico, vključno z glavo, naslonite na

drevo. Počasi in enakomerno trebuš-

no vdihnite skozi nos ter sočasno ro-

ke dvignite nad glavo in objemite

drevo. Za nekaj sekund zadržite dih

in poskusite začutiti povezanost svo-

jega telesa z drevesom in celotno na-

ravo, ki se zgodi prek stika stopal s

tlemi (še boljše, če ste bosi) ter prek

dlani ter telesa z drevesom. Z iz-

dihom prepletene dlani postavite za

glavo in z vsakim vretencem posebej

upogibajte zgornji del telesa proti

popku, pri čemer ledveni del ostaja v

stiku z drevesom.

2. vaja

Ko smo povezani z

naravnimi cikli, je naša

energija v ravnovesju in z

njo vse, kar v telesu “te č e”,

torej vsi sistemi. Šele takrat

smo na dobri poti, da

izb oljšamo svoje psihično,

čustveno in tudi fizično

stanje .

................................................................ ...
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Z vdihom naslonite dlani na drevo,

nogi sta iztegnjeni (ali rahlo pokrče-

ni), prsni del pa poskusite čim bolj

potisniti proti tlom. Z izdihom eno

dlan postavite nižje ter malo v stran,

telo se zopet pogrbi (kot da želite na-

rediti tunel) in obrne malenkost v

stran, proti spodnji roki. Začutiti mo-

rate raztezanje zgornje pazdušne re-

gije in hrbta ter tudi nog na zadnji

strani .

Ko dihate, si predstavljajte, da

vdihujete čisto energijo zemlje prek

svojih stopal ter skozi dlani izdihnete

vse toksične misli.

3. vaja

Z diagonalnim korakom boste rege-

nerirali svoj nevrološki sistem, pove-

zali desno in levo polovico telesa, ak-

tivirali mišice trupa ter celostno

spodbudili boljši pretok. Z izdihom

pritisnite prste enega stopala ter dia-

gonalno dlan v drevo in pri tem osta-

nite popolnoma vzravnani. Noga, ki

je na tleh, mora biti iztegnjena, ob iz-

dihu pa se dvigne na prste. Z vdihom

vrnite nogo in dlan v osnovni položaj

ter z naslednjim izdihom zamenjajte

diagonalni korak.

4. vaja

Z izdihom zarotirajte hrbtenico v

eno stran do točke, ko se lahko s ko-

molcem dotaknete drevesa, ter so-

časno na isti strani nogo dvignite,

pokrčite v kolenu in stopalo pritisni-

te v drevo. Začutili boste aktivacijo

zadnjih mišic noge, trupa, rotacija

bo dodatno pomagala potisniti tok-

sine iz vašega organizma, kjer jih v

fazi izdiha učinkovito izločite iz tele-

sa. Z vdihom nogo spustite na tla in

naslednjim izdihom ponovite vajo

na drugo stran.

5. vaja

Popolnoma sproščeni se naslonite

na drevo. Dihajte sproščeno in poča-

si naj vaš vdih postaja enako dolg iz-

dihu. Vaša vdih in izdih naj bosta

kot plima in oseka. Začutite stik z

drevesom. Dovolite, da se vaše elek-

tromagnetno polje poveže s poljem

drevesa in zemlje. S prejšnjimi vaja-

mi ste okrepili občutek v fizičnem

telesu, zadnja vaja pa je namenjena

sprostitvi. V tem položaju vztrajajte

poljubno dolgo, če imate možnost ,

se obrnite proti izvoru sonca. Enos-

tavno uživajte in se prepustite tre-

nutku. ×

Barbara Tavčar je ustanoviteljica PBS

športnega centra odličnosti Kranj in

Ljubljana Murgle ter master body

inštruktorica .

Utrujenost ni vedno le

fizična, pogosto je fizična

utrujenost le posledica

psihične. Je rezultat

zakisanosti organizma.

Se kdaj zalotite, da se na

sprehodu tik po dežju počutite

bolj sproščeni? Ali pa da se

počutite bolje na sprehodu v

parku ali gozdu kot pa v

centru mesta?

na kratko

Skupaj v najtežjih

t re n u t k i h

Fala Slonček se s svojimi pomočniki tu-

di v najtežjih in najbolj stresnih preiz-

ku šnjah trudi, da bi zagotovil dobave

čim večjih količin svežega in suhega

kvasa ter kislega testa fala na policah

trgovcev. »Ko se vsi še bolj zavedamo,

da je zdravje najvišja vrednota, vam

Fala Slončka s pomočjo vaših pridnih

rok pričarata vonj domačnosti in ve-

selje ob pogledu na okusne dobrote.

Nismo pa mogli spregledati stiske naj-

bolj ranljive skupine v tem času, to je

starostnikov v domovih za ostarele. Za-

to smo podarili 1300 mask domovom

za ostarele v našem lokalnem okolju:

domovom upokojencev v Logatcu, na

Vrhniki in v Horjulu. Z ljubeznijo in v

upanju, da bomo s skupnimi močmi

zaustavili širjenja virusa,« so pojasnili

predstavniki blagovne znamke Fala.

...................................................................

Kras, Občino Komen ter Občino Seža-

na združili v dobrodelno iniciativo.

Pripravili so dobrodelne košarice veli-

konočnih dobrot kraških ponudnikov

in jih pred prazniki podarili stanoval-

kam Regijske varne hiše Kras ter sta-

rostnikom, ki potrebujejo oskrbo na

domu. Košarice so obogatile tudi uni-

katne velikonočne voščilnice, ki so jih

od doma pripravili učenci osnovne

šole Komen in osnovne šole Dutovlje.

...................................................................

vano jajce z ostrim nožkom praska

oziroma škraba različne motive. Ker je

stolp zaradi ukrepov ob epidemiji ko-

ronavirusa še vedno zaprt za obisko-

valce, so se ustvarjalci razstave odloči-

li, da jo na ogled postavijo tudi v obliki

videa. Najdete ga na spletnih straneh

stolpa Vinarium, na turistični strani

Lendave in na družbenih omrežjih. ×

...................................................................

Pripravila Tina Jereb

Mogoče je ravno trenutna situacija tista prava, ki nam bo pomagala prepoznati moč povezanosti z naravo.F Tina Jereb


