
o je vprašanje, s 
katerim bi morali 
začeti in zaključiti 
svoj dan. Vpraša-

nje, ki bi se ga morali najprej 
navaditi postavljati sami 
sebi.

Torej, vprašaj se: kako si TA 
trenutek? Kako se počutiš v svo-
jem telesu? Imaš bolečine? Kje? 
Kako dihaš? Plitko, globoko, hi-
tro, umirjeno? Kakšna je bila 
danes tvoja prebava? Te je sre-
čanje z neko osebo razveseli-
lo? Odgovori na vsa ta vpraša-

nja, na katera moraš seveda od-
govoriti povsem iskreno, ti dajo 
vedeti, kako v resnici si. 

Ko spoznaš odgovore, ko 
odgovore začutiš, jih ne analizi-
raj in ne obsojaj – le sprejmi jih.

TRENUTNA IZKUŠNJA
Na ta način treniraš zaveda-

nje svojega doživljanja, ki ga 
spremlja odnos sprejemanja, 
odprtosti in radovednosti. Go-
vorim o čuječnosti. Ko smo ču-
ječi, pozornost usmerimo na 
trenutno izkušnjo. Takrat se do-

bro zavedamo svojih misli, ču-
stev, občutkov in tudi namer. 
Obenem se zavedamo zunanje-
ga dogajanja. Doživljanju se ne 
poskušamo izogniti, ga zadrža-
ti ali kakorkoli drugače 
spreminjati. 

Neprestano hi-
tenje ter druge 
mentalno stre-
sne situacije vpli-
vajo na to, da vez 
med umom in te-
lesom šibi. Umu so-
dobnega človeka pri-
manjkuje informacij iz tele-
sa, saj je prenatrpan s tistimi iz 
okolice. Zato tolikšna potreba 
po praksah, ki umirjajo in vrača-
jo v TA trenutek. Naša dolžnost 
je, da poskrbimo za ravnovesje 
na vseh nivojih svojega obsto-
ja. In pri tem nam usmerjeno ter 

čuječe gibanje lahko pomaga. 

MOTILCI
Pogosto med gibanjem, bo-

disi sprehodom ali � zično aktiv-
nostjo v dvorani ali � tnesu, 

iščemo »motilce«, kot so 
teve, ipod, družba dru-
gih ljudi in podobno. 
Dobesedno želimo 
pozornost odvrni-

ti od svojih treningov. 
Zagotovo se spomnite ka-

kšnega treninga, ko ste ves 
čas gledali na uro in čakali, da 

mine, ali pa ste med treningom 
razmišljali o stvareh, ki bi jih raj-
ši počeli ali vas še čakajo. Mogo-
če se na treningih počutite tako 
»bedno«, da namerno odvrača-
te pozornost od svojega telesa? 
V takih primerih od gibanja za-
gotovo nimate toliko, kolikor bi 
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lahko imeli, če bi tudi svojo po-
zornost usmerili stoodstotno 
na telo.

UČINKI 
Kakšni so pozitivni učinki 

čuječnosti in gibanja
Ko je um preobremenjen, iz-

gubljamo stik s tistim, kar v da-
nem trenutku počnemo. Izgu-
bljamo magični trenutek, ko 
lahko ob izbrani vaji ali položa-
ju telesa občutimo svojo lastno 
moč, večjo povezanost in bolj-

šo pretočnost. Joga je najbolj 
poznan in razširjen način gi-
balne prakse, ki uči čuječnosti. 
Tudi body tehnika uči posame-
znika začutiti ter občutiti telo, 
zato iz izkušenj s svojimi vade-
čimi lahko potrdim, da vključi-
tev čuječnosti v gibalni proces 
prinese tudi močnejšo vez tele-
sa z umom, boljše rezultate ter 
večje zadovoljstvo vsakega po-
sameznika.
(Barbara Tavčar, body master inštruktorica, foto: 
Dreamstime)

Zastavljanje vprašanja 
»kako sem« naj 

postane vaša redna 
praksa.

USMERJENO in čuječe nam gibanje pomaga, da poskrbimo za ravno-
vesje na vseh nivojih svojega obstoja na preprost način

 USTAVI SE  Globoko vdihni, vpij vsak 
žarek zimskega sonca in občuti hvaležnost 
tega trenutka. Vprašaj se: »Kako sem?« A 
vprašanje naj ne bo površno.

Ja, prav lepo lahko 
gresta z roko v roki.

Raziskave kažejo, da je redno 
izvajanje prakse čuječnosti posameznikom poma-
galo dolgoročno vzpostaviti mir, boljše počutje, 
izboljšati samopodobo ter zmanjšati stres, občut-
ke tesnobe in depresije.

Raziskave kažejo, da je redno 
izvajanje prakse čuječnosti posameznikom poma-

DOKAZANO

ti ali kakorkoli drugače 

lesom šibi. Umu so-

nostjo v dvorani ali � tnesu, 
iščemo »motilce«, kot so 

teve, ipod, družba dru-

ti od svojih treningov. 
Zagotovo se spomnite ka-

kšnega treninga, ko ste ves 
Zagotovo se spomnite ka-

kšnega treninga, ko ste ves 

Ko začutite svo-
je odgovore, jih ne 

analizirajte in ne ob-
sojajte – le sprej-

mite jih.

ČUJEČNOST 
IN GIBANJE?
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 HOROSKOP 
Sonce je v Kozorogu, 

Luna je v Kozorogu.

OVEN  – V sodelovanju z novimi ljudmi boste našli 
iskre strasti ali celo novo ljubezen. Drzni boste in 
sproščeni, vse to, kar ste tako pogrešali. To vas bo 
osrečilo in okrepilo.

BIK – Notranji elan bo izginil neznano kam in vaša 
tradicionalna drža bo prišla na plano. Vzemite si čas 
za razmislek in opazovanje svoje rutine, ki jo je treba 
zamenjati. 

DVOJČKA – Toliko dela in idej boste imeli, da ne 
boste točno vedeli, česa bi se lotili najprej. Podpora 
iz okolja vas bo presenetila in vam dala še dodatne 
volje, da boste vztrajali.

RAK – Ne glede na to, da ne razumete vsega, kar 
se vam dogaja, je najpomembneje, da ste ves čas 
v vsem iskreni in da pri čisto vseh ljudeh izražate 
resnico na enak način. 

LEV – Vso energijo boste porabili za konstruktiven 
razmislek in odkrili boste, da želite raziskati nova 
področja in se družiti z novimi ljudmi, ki vas motivi-
rajo s prisotnostjo. 

DEVICA – Misli vam bodo begale in iskali boste 
vzroke povsod, saj vam bo težko izpustiti preteklost 
in tiste dele življenja, za katere ste verjeli, da jih 
imate pod nadzorom. 

TEHTNICA – Če boste preveč vraževerni, vam to 
lahko pokvari nekatere nove dejavnosti, ki jih želite 
vpeljati v svoje življenje. Mogoče pa je to znak, da si 
tega ne želite tako zelo? 

ŠKORPIJON – Lahko vam bo žal za izgovorjene be-
sede, saj boste čutili, kako močan vpliv bodo imele 
na vaše bližnje. Jutrišnji mlaj vam daje veliko moč, 
zato jo modro uporabljajte. 

STRELEC – Nekatera spoznanja vas bodo presene-
tila, še posebno ko boste ugotovili, da drugi to že 
vedo, pa vam niso povedali. Ne boste razumeli, zakaj 
vam skrivajo takšne stvari. 

KOZOROG – Kar precej spoznanj o svojih ranah 
boste dobili, ne da bi za to prosili in si želeli. Okolica 
bo zelo iskrena, in ko boste spraševali, boste dobili 
resnične odgovore.

VODNAR – Razpeti boste med dogajanji v okolici in 
dobrimi priložnostmi, ki jih boste videli tako v poslu 
kot v druženju, ter med nujnimi stvarmi, ki bi jih 
morali urediti doma. 

RIBI – Precej opravka si boste dali s svojim material-
nim stanjem in razmišljali o rešitvah, ki so nujno po-
trebne. Ideje bodo prišle od žensk v bližini, s katerimi 
ste si čustveno blizu.

OVEN

Andreja Novak, 
angelca.si

Včasih je prednost v tem, da se med 
vadbo popolnoma odklopimo. Da si vstavimo 
svoje najljubše slušalke in se odpravimo na neko 
preprosto aktivnost, na primer sprehod ali hojo 
na tekaški stezi … ima meditativni učinek, saj te 
aktivnosti dovolijo umu, da preprosto odtava.

Včasih je prednost v tem, da se med 
vadbo popolnoma odklopimo. Da si vstavimo 

IZJEMA

OVEN  – V sodelovanju z novimi ljudmi boste našli OVEN


