
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ko srečaš brezdomca, 
se spomni, 

da je človek kot ti; 
samo usodo ima drugo 
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Samo trenutek, preden sem zaradi lastne tenzije skoraj popolnoma zmrznil 
in se zgrudil na tla, me je spomnil na  spontanost in gibanje ... 

Hvala Akinobu Kishi (1949-2012) 

 

Kitajska pismenka za »premakniti se« ali »drseti«: mehko zvezno gibanje. 
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za vse nas... 
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Povabljeni ste na klepet ... 
 »Trenutek za trenutkom vstopamo iz praznine« 

 
Namen knjige ni podrobno razlagati, temveč bolj v tišini deliti lastno 
izkušnjo. Raziskoval sem tako skozi gibanje kot skozi filozofijo in medicino. 
Zadnji dve »za vsak slučaj«, in tako sem tudi skoznju uvidel, da obstaja 
naravna možnost samoporavnave. Stvari so opisane in podane z najmanjšo 
možno, meni še zadovoljivo mero razlage, in puščajo prostor za lastno 
raziskovanje. S tem namenom je knjiga napisana bolj kot delovni zvezek in 
pušča prostor za lastne komentarje. Spontano podčrtuj in dopiši, kar se ti 
zdi potrebno, in prečrtaj, česar ne potrebuješ ... 
 
Lastna izkušnja nima smisla za druge, zato ne primerjaj učinkov vaj z 
drugimi. Spontana gibanja telesa lahko razumemo kot pomoč telesu in umu 
pri njuni evoluciji. Naša telesa in um so del globalne evolucije in v procesu 
stalnega spreminjanja jih lahko podpremo. Spontanih gibanj telesa se ni 
potrebno učiti, ker jih ima že vsako telo kot »serijsko« opremo; svoja lastna 
spontana gibanja. 
 
Gibalnih vaj ne smemo razumeti kot tehniko in vaj ne delamo z namero, da 
bi karkoli dosegli ali bili boljši; naj raje krepijo naš fokus, sposobnost 
predajanja, sprejemanja, prepoznavanja, čutenja, zavedanja ... Človek je 
dober že sam po sebi, kadar živi življenje človeka, in ne more biti boljši kot 
človek sam. Vprašanje je morda: Kako postati človek (HumanBeing)? 
 

Izvajanje vaj naj vodi predvsem lastna notranja motivacija 
in želja po raziskovanju. 

 



 
 

When you truly know yourself, there is not one thing, 
so where can the dust settle?  

 
 
Teoretične razlage naj bodo hkrati tudi gibalne vaje in naj kažejo na 
proces, ki se dogaja med izvajanjem vaj ... če razumem vajo kot odnos, ki 
ga ustvarjam s samim seboj med gibanjem. 
 



Bolj kot zanimivost: Živčni sistem lahko po funkcionalnosti delimo na 
somatski živčni sistem (oživčuje čutila in skeletne ali progaste mišice in s 
tem kontrolira vse telesne funkcije pod zavestno, voljno kontrolo in s tem 
hotene gibe) in avtonomni ali vegetativni živčni sistem (nadzoruje žleze in 
gladke mišice notranjih organov in s tem vse funkcije, ki potekajo 
avtomatično, neodvisno od naše volje, in s tem vpliva na dihanje, krvni 
pritisk, prebavo ...). Avtonomni živčni sistem se nadalje deli na dve veji, ki 
sta si v akcijah večinoma nasprotujoči, hkrati pa obe oživčujeta vsak 
notranji organ, in sicer na simpatični in parasimpatični del. 
 
Simpatični živčni sistem načeloma prevladuje pri vzburjenju; v stresu razširi 
zenico, poviša se srčni utrip, pritisk, dihanje, izločanje hormonov ... 
 
Parasimpatični živčni sistem pa pomirja, upočasnjuje srčni utrip, oži zenico 
... deluje, ko počivamo, smo sproščeni, med spanjem ... obnavlja zaloge 
energije, ki so se porabile med delovanjem simpatikusa. Pretirano in 
prevladujoče delovanje simpatičnega živčevja je lahko vzrok za nastanek 
psihosomatskih motenj, kardiovaskularnih težav, težav odvajanja, 
pomanjkanja koncentracije, nemirnosti ... 
 
Aktivacija spontanih gibanj umirja živčni sistem, ki na ta način dlje ostaja v 
parasimpatičnem, bolj umirjenem delu svojega delovanja. 
 
 
 
 
 
 
 



»Človek kot spontana manifestacija« 
 

Človek sam po sebi je spontana manifestacija ravoja kozmosa in s tem 
močno povezan z evolucijo tako planeta Zemlje kot vseh njenih 
prebivalcev. Je samo ena izmed oblik življenja, ki je rojena iz narave in je 
dolžna v njej tudi ustrezno bivati. Ne pozabimo, da tako kot naravni pogoji 
omogočajo nastanek in razvoj vrste, lahko pretirano spremenjeni naravni 
pogoji pripomorejo tudi k njenemu izumrtju. 

 
Sposobnost preživetja v naravi 

ni isto kot biti povezan z naravo ... 



Raziskovanja človekovega telesa smo se na različnih koncih sveta lotili zelo 
različno. Od čisto logičnega in analitičnega pogleda na človeka do 
misticizmov in vraževerij. Kot vedno, je verjetno tudi tukaj srednja pot 
prava in kaže predvsem na nujnost sodelovanja med vsemi raziskovalci ... 
kako zares delujeta telo in um? 
 

 
Človek s svojo držo - ravno hrbtenico - predstavlja izjemo v evoluciji 
razvoja živalskih vrst. Gibljivost in poravnanost hrbtenice človeku 
omogočata iskanje po tleh, gledanje v horizont in sanjarjenje ob zvezdah 
na nebu. Hrbtenica ključno vpliva na človeško sposobnost dojemanja 
samega sebe in sveta okoli sebe, saj s svojo poravnanostjo in sproščenostjo 
vpliva na delovanje možganov. 
 
Življenje enoceličarjev je neprekinjeno izmenjavanje kontrakcije (krčenja) 
in ekspanzije (širjenja); faze »prebavljanja« in faze »iskanja hrane«. Smrt 
nastopi, ko se ta gibanja prenehajo. Življenje se odziva na lastne notranje 
in zunanje potrebe ter pogoje, ki z aktivacijo različnih smeri gibanja 
vplivajo na vse ostale smeri. Tej avtonomni in avtogeni naravni aktivaciji 
rečemo tenzija ali želja, ki se bo sprostila, ko bo potreba zadovoljena. Če 
enocelično bitje izgubi zaupanje do okolice, lahko obtiči v eni od obeh 
skrajnih pozicij ... stalno gibanje in sposobnost prilagajanja sta pomembni 
lastnosti življenja. In človek je v svojem osnovnem gradniku enoceličar ... 

 
 
 
 
 
 



»Spontana gibanaja med nosečnostjo ...« 
 

Ko pade kamen v vodo, se val ne pojavi takoj. Ravno tako se ob vstopu 
moške spolne celice v žensko spolno celico val pojavi šele po trenuktu tišine 
in tako se ples življenja nadaljuje. Smer vala poda smer kreacije in s tem 
smer naravnega gibanja razvoja novega življenja. 
 

Škoda, da se zavemo življenja, 
šele ko se bliža smrt ... 

 
V počasnem posnetku lahko vidimo, da se list ali cvet odpira kot celota. 
Ravno tako se tudi naše telo odpira ali giblje kot celota, in to od samega 
začetka dalje. To gibanje je samo nadaljevanje globalnih gibanj, ki so se 
začela leta pred nami ...  
 
V vsakem primeru potrebuje novonastajajoče življenje prostor za svoj 
razvoj. Ta prostor je pri mami v abdomnu in mora biti topel in dovolj velik. 
Če je prostor v abdomnu omejen, bo omejeno tudi gibanje otroka in s tem 
njegov razvoj. Pretirano mentalno delovanje; to je razmišljanje, dvomi, 
skrbi ipd. ustvarjajo tenzijo v abdomnu noseče ženske. Vsaka kontrakcija v 
abdomnu vodi v omejevanje razpoložljivega prostora, tako za otroka kot za 
notranje organe.  
 

Ne loči se od telesnih občutkov, 
čuti dogajanje v sebi in okoli sebe ... 

Nesprejemanje občutkov 
povzroči razdvajanje ... 

 



Spontana gibanja otroka v času nosečnosti omogočajo otroku ustrezno 
utelešnje in naravni razvoj. Ravno tako spontana gibanja v času nosečnosti 
in v zgodnjih letih razvoja omogočajo otroku, da se osvobodi vpliva staršev 
in kasneje v življenju postavi na lastne noge. Vpliv energije mame je večji, 
kot si ga upam zapisati na teh straneh; skrb in hkratna nenavezanost 
ustvarjata ustrezen prostor za otrokov razvoj. Pogoji, v katerih seme raste, 
močno vplivajo na njegov razvoj. Eden izmed pogojev za vsako življenje je 
dovolj toplega in mirnega prostora. 
 
Kadar otrokove telesne potrebe niso zadovoljene, se zgodi »split«: ločitev 
med čutenjem in potrebo. S tem potreba ne izgine, prav nasprotno; telo bo 
skozi različne načine iskalo pogoje, pod katerimi bo lahko potrebo 
zadovoljilo, in to iskanje se lahko zavleče v naša zrela leta. Hkrati ločitev 
predstavlja nezmožnost ali neprijetnost čutenja telesa in okolice in s tem 
aktivacijo nekontroliranega dialoga v glavi. V začetku našega razvoja so te 
potrebe predvsem mir, ustrezen dotik, hrana ...  
 

Kje je pravi izvor človekovega obnašanja, 
človekovih konfliktov in človekovega zdravja? 

 
Organizem sproži »split« z namenom, da telesu omogoči nadaljnji razvoj, 
kljub temu da del telesa loči od celote. Tako je telesu onemogočeno izraziti 
se in s časom postane predmet manipulacije, brez lastne volje in vizije. 
Zakaj otrok postane nemiren ali hiperaktiven? Morda je sedaj bolj jasno ... 
Povezava med mamo in otrokom je ključnega pomena; zakaj bi sicer nekdo 
želel postati vojak ali boljši od drugega? 
 

Energija, ki stoji za percepcijo ali čutenjem, 
je zavedanje ... 



Tudi porod je spontano gibanje mame in otroka. Sproščenost mame 
omogoča sproščenost otroka in oboje skupaj vodi otroka v naravni porod, v 
svet z več prostora in s tem v nadaljevanje njegovih spontanih gibanj, ki 
bodo s časom prerasla v kreativnost. Biti prisoten v trenutku Zdaj, brez 
potrebe karkoli dodajati ali odvzemati ... tudi med porodom. 

 
Naj bo vsak gib vreden in poln življenja. 



Spontana gibanja (regeneracijska gibanja) in izražanje (koherenčna gibanja) 
so nerazdružljivo povezani. Vprašanje, ki si ga je vredno zastaviti, je: »Ali 
se ima nesproščeno telo sploh možnost izraziti?« 
 

Sproščeno telo, 
ki se je razvilo skozi spontana gibanja, 

bo imelo možnost izražanja in kreacije ... 
 
Imel sem srečo, da sem preživel dva dneva na kliniki dr.Tadashija 
Yoshimure na Japonskem, kjer je carski rez uporabljen v manj kot dveh 
porodih na tisoč. Dr.Yashimura verjame v ustrezno pripravo na porod. Zakaj 
drugje po svetu, kjer je ta številka nekaj deset odstotkov, toliko bodočih 
mamic rodi s carskim rezom ali rezom presredka? Kje je tenzija, da se 
porod ne zgodi po naravni poti? 
 
Ravno tako se mi podiranje »kupčka« po dojenju ne zdi potrebno, sploh pa 
ne naravno dejanje človeškega telesa po uživanju hrane. Če je dojenje 
opravljeno sproščeno in z občutkom, bo otrok po dojenju zaspal in »kupčka« 
ni potrebo podirati, ravno tako ne bo bolečine v trebuščku. Mamice, 
poskusite z vajami, ki so opisane v poglavju Aktivacija abdominalnega 
dihanja in se z umirjenostjo v glavi in občutkom toplih rok spravite k 
dojenju. Sproščeno in čuječe dojenje ne bo umirilo samo vas in otroka, 
temveč celo družino. Mamice, dojenje je zelo pomembno za vse ... 
 

Pričakovanja in pretirano razmišljanje mame 
»vleče« otroka ven iz telesa ... 

 
Otroški jok je večinoma znamenje, da mamica ni v stiku s svojim telesom, 
ni v čuječem stanju, temveč razmišlja. Otrok joka, ker ga boli proces 



ločevanja, ki ga čuti (dokler sploh še kaj čuti), podobno kot prej omenjeni 
»split«. Ali lahko začutite bolečino otroka? 
 

Stopinja na Luni 
mi ne pomeni nič, 

dokler otroci na Zemlji jokajo. Jan Vervecken 

 
Ravno tako otrok pade in se udari, kadar med svojim gibanjem preveč 
razmišlja ali ni v stiku s svojim telesom. Poškodba je del spontanega gibanja 
... veliko mero odgovornosti za to, da je otrok utelešen, nosijo mame. 
Mamice, prosim, preživite več časa v občutenju sebe in okolice in manj v 
razmišljanju. Ko dandanes gledam otroke med igro, vidim vse več 
prerivanja (linearnega gibanja) in vse manj timskega dela ali kreativnega 
gibanja (krožnega gibanja) ... 
 

Oči so uporabne za prepoznavanje 
in tudi za povezovanje ... 

 
Tudi upanje in strah se rojevata iz razmišljanja o sebi; morda je bolje 
razmišljati o celem svetu kot o samem sebi. Pretirano razmišljanje je v 
vsakem primeru odvisnost kot vsaka druga in hkrati lahko predstavlja 
trenutek izgube stika s samim seboj, otrokom, okolico ... 
 
Utelešenje je ključno dejanje v naših življenjih, je znak, da smo polno 
materializirani na planetu Zemlja in s tem polno prisotni v trenutku Zdaj. 
Pomoč otroku pri polnem utelešenju lahko ponudijo predvsem mame, 
očetje pa s tem, da ustrezno podpirajo mamice. Če pri otroku ne pride do 
utelešenja, bo nemiren, nagajiv, nesposoben koncentracije, nesramen, 
agresiven, trmast, zjutraj len ... 



Dotaknil se bom tudi Japonskega termina ki-do-ma. Tukaj ki pomeni izbiro 
pravega trenutka, lahko tudi ritem, do pomeni koliko ali količino in ma 
predstavlja prostor. Ki-do-ma v manualni tehniki Seiki Soho pomeni pravi 
trenutek, pravo mesto in védenje, kdaj končati. Poizkusi se z roko počasi od 
daleč približati svojemu telesu. Če boš dovolj čuječ, se bo tvoja roka 
ustavila pred dotikom kože ... začuti, kaj sedaj čutiš, morda je to pravi 
dotik? Poizkusi sedaj ta fenomen še na različnih delih telesa, otroku, roži ali 
drevesu in nazadnje še na avtomobilu. V čem je razlika? Neživa narava ne 
daje odziva na eksistenco, medtem ko živa odreagira in se predstavi ... ali 
čutiš povezanost? Kako prijeti otroka? 
 

Do žive narave ustvarjamo odnos, 
do predmetov pa namero uporabe. 

 
Ne pozabi na moč komunikacije skozi dlani. Ustvarjaj ki-do-ma s celim 
telesom v odnosu do okolja in drugih in povezava z naravo in ljudmi se bo 
zgodila sama od sebe. Večina ljudi tega morda niti ne čuti in mogoče jih bo 
ravno tvoj dotik spomnil na možnost globlje povezave z naravo in ljudmi ... 
povezanost med nami ni stvar besed, temveč čutenje le-tega.  
 

ki-do-ma ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 »Ustvarjanje sposobnosti nepoistovetenja« 
 

Sposobnost nepoistovetenja je potrebna kvaliteta za ustvarjanje distance 
do telesa in uma in vodi v razumevanje razlike med »Mene boli ...« in 
»Čutim bolečino ...«. V trenutku ko svojo pozornost usmerimo na del telesa, 
kjer je občutek, bomo temu delu telesa odvzeli prostor in zmanjšali 
možnosti za spremembe. Tako bomo dali umu priložnost za interpretacijo 
občutka v misel in čustvo. Če pa ostajamo v stiku z dogajanjem izven sebe, 
lahko v miru občutimo spremembe telesnih občutkov. Le-ti nam kažejo 
reakcijo našega telesa na zunanja dogajanja in na naša prepričanja, ravno 
tako misli, ki se ob tem prožijo, kažejo na upiranje telesa trenutni situaciji, 
oziroma nesposobnost prilagoditve ... 
 

Stvari se ne dogajajo tam zunaj, 
temveč tu notri ... 

 
Nepoistovetenje je pot svobode in neodvisnosti od dobrin, čustvenih stanj, 
znanja, prepričanj ... in pot odkrivanja svoje prave narave. Dokler nisem 
zares svoboden, ne morem začutiti svojega pravega potenciala in zase 
ugodne smeri. 
 

Bodi priča odzivom, tako zunaj kot znotraj, 
in razumel boš vzvode ... bodi priča tudi vzvodom. 

 
Občutek ločenosti od okolja in ljudi, ki ga radi doživljamo, je vedno 
povezan z našo identifikacijo ali nezavedanjem. Morda je izvirni greh ravno 
naša ločenost od narave in nepripadanje celo samemu sebi? Verjetno iz tega 
izhaja tudi naša močna potreba po materialnih dobrinah, opiatih, sistemih 
verovanj, vodjih, trenerjih ... to so nadomestki občutku pripadnosti. 



 
Občutek ločenosti od sveta, v katerem živimo, je močno povezan tudi z 
nečutenjem lastnega telesa. Česar ne čutimo in ne prepoznamo, je za nas 
ločeno od nas samih ... 
 
Identificiramo se z ljudmi ali predmeti zunaj nas (materialno) in / ali našimi 
mislimi – emocijami - občutki znotraj nas (nematerialno). Ves kompleksen 
proces fenomena identifikacije se vrti okoli samo treh igralcev: Jaz, Mene 
in Moje ... okoli tigra, ujetega v kletko.  
 

Ali potreba po identifikaciji morda ne izhaja iz notranjega strahu; 
da nisem dovolj dober, všečen, močan, sposoben ...? 

  
Jaz — predstavlja vladarja, ki ima vedno prav. Pričakuje delovanje in 
reakcijo ljudi ter potek dogodkov, kot si ga je zamislil ... tako zunaj kot 
znotraj sebe. Drugače ima občutek, da je ves svet proti njemu, in se divje 
upira. 
 
Mene — se dotaknejo vse reakcije zunanjega in notranjega sveta in 
predstavlja ranljivi del nas. Je naša sposobnost čutenja in zaznave ... 
 
Moje — vse lastništvo, tako nematerialno kot materialno, ki si ga lastim. 
Materializacija Jaza: moj avto, moji občutki, moje ideje ... 
 
Pozabljamo, da karkoli si lastim, si lasti tudi mene, pa naj bo to materialno 
ali nematerialno. S tem ko izpustim ukazovalni in vase prepričani Jaz in si 
dopustim biti ranljivi Mene, se rešim suženjstva Moje. Telesne poškodbe 
verjetno nastanejo zaradi zlorabe Jaza preko Mene v odnosu do Moje ... Jaz 
in moja zmaga? 



 
Mirnost v aktivnosti je prava mirnost ... 

 
Tiger (Jaz) in kletka (Moje) obstajata samo skupaj. Ujetost v zlato kletko 
(Moje) izgine, ko izgine tiger (Jaz) v meni. Kar ostane, je prazen prostor 
(Mene), ki si ga delimo vsi skupaj ... delim si ga tudi s tabo, ki v tem 
trenutku bereš to knjigo ... ali me čutiš? Ali lahko začutiš občutek, ko 
objameš luno? 
 

Začuti, kaj se zgodi, če za trenutek izpustiš Jaz ... 
si dovoliš brezpogojno čutiti, da se te svet okoli tebe zares dotakne ... 

 
Zgoraj napisano je vredno prebrati še enkrat. Ali napisano začutiš in 
razumeš? Sposobnost nepoistovetenja je ključna tako v vsakodnevnem 
življenju kot med izvajanjem vaj ... vaje naj same po sebi ne predstavljajo 
dela dneva, temveč naj kažejo na potek dneva.  
 

Vaje naj bodo nadaljevanje dneva in  
dan naj bo nadaljevanje vaj... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina Spontana Gibanja 

V treh korakih do trenutka Zdaj 
 

Disciplina je sestavljena iz razumevanja pomembnosti nepoistovetenja, treh 
različnih gibalnih pristopov in vprašanj za ohranjanje stika s samim: 
 
Nepoistovetenje – Bodi samo priča spremembam telesnih občutkov in lastnih 
misli; ne veži se niti na občutke niti na misli...raje jih prepoznaj, sprejmi in 
spusti. Odpri svoj »prostor«: čutimo dolgo hrbtenico, ki sega v obe smeri 
izven telesa. Sproščeno poslušamo levo in desno, vse dosegljive zvoke 
hkrati. Gledamo mehko in široko pred seboj in »za sabo«, brez fokusa. 
Čutimo, ali dih vstopa v abdomen; lahko mu rahlo pomagamo s trebušnimi 
mišicami; pri vdihu in izdihu. Sprostimo čeljust in kolena ... Ključna je 
prisotnost in zavedanje ob procesu ... Ne boj se lastnih občutkov ...  
 
Abdominalno dihanje - namen tega dela vaj je formirati telesno - energetski 
center v abdomnu in ga tam tudi ohranjati. To lahko dosežemo tako, da na 
vsakih 60 do 90 minut ponovimo sklop predlaganih vaj ali posamezno vajo, 
kot se nam zdi potrebno in to ponavljamo 3-6 tednov. V tem času bomo 
naučili svoj živčni sistem novega načina delovanja. Predstavlja enostaven 
način sproščanja nekroničnih tenzij preko dneva ... 
 
Regeneracijska gibanja - so sklop vaj, ki sproščajo kronične tenzije v 
telesnih strukturah. Na ta način sprostimo živčni sistem, oziroma mu 
povečamo kapaciteto sprejemanja informacij in tako dlje časa ostajamo v 
parasimpatičnem načinu delovanja; bolj umirjen in regenerativni način 
delovanja živčnega sistema. Evolucijsko podpremo telo in um, tako da ju 
razrešimo starih vzorcev ... pogostost in trajanje vaj naj bo po lastnem 
občutku. 



 
Koherenčno gibanje - poskrbi za stabilizacijo telesa po procesu 
regeneracijskih gibanj, hkrati pa je ustrezno dopolnilo za večjo prisotnost v 
trenutku Zdaj pri vsakodnevnem življenju. Uporaba principov Ritma, Teme 
in njene kvalitete ter Občinstva stabilizira naše dnevno delovanje in odpira 
možnosti raziskovanja uporabe našega telesa in treh delov možganov. 
 

Občutek nam pove, ali delamo vaje 
prav ali narobe ... 

Če je občutek dober, je telo naravno. 
Vajo naj vodi občutek telesa. 

 
Nepoistovetenje in Abdominalno dihanje v kombinaciji s principi 
Koherenčnega gibanja postavljajo naše telo v stabilno stanje trenutka Zdaj. 
Gre za enostavne gibalno – mentalne principe, ki jih je smiselno dodati v 
vsakodnevno življenje. Regeneracijska gibanja pa predstavljajo način 
sproščanja kroničnih tenzij in so nujna podpora za večjo stabilnost in 
občutljivost. 
 
V aplikaciji SM (Spontaneous Movements), ki je na voljo tako za telefone 
tipa Android kot tudi za iPhone, je med drugim tudi funkcija opozarjanja. 
Uporabljamo jo v začetku zato, da nas med željenim dnevnim intervalom 
opozarja: 
 na nepoistovetenje in ponavljanje vaj iz prvega sklopa 
 na zavestno odpiranje svojega prostora; čutimo dolgo hrbtenico, ki 

sega v obe smeri izven telesa. Sproščeno poslušamo levo in desno, vse 
dosegljive zvoke hkrati. Gledamo mehko in široko pred seboj in »za 
sabo«, brez fokusa. Čutimo, ali dih vstopa v abdomen; lahko mu rahlo 



pomagamo s trebušnimi mišicami; pri vdihu in izdihu. Sprostimo 
čeljust in kolena ... 

 uporabljamo jo lahko za zavedanje Ritma, Teme in njene kvalitete ter 
Občinstva; več o tem v poglavju o Koherenčnih gibanjih. 
 

Opozarjanje v aplikaciji lahko uporabimo za vse spremembe, ki jih želimo 
vnesti v svoje življenje. V izbranem časovnem intervalu med 60 do 90 minut 
ponavljaj željeno spremembo v obdobju 3-6 tednov in informacijo boš 
integriral v delovanje svojega živčnega sistema. Vnesi spremembo v svoje 
življenje ... ven iz rutine. 
 
Opisane vaje delaj v podanem vrstnem redu, dokler ne začutiš, da imaš vsaj 
malo stabilen telesno – energetski center, oziroma razumeš principe 
aktivacije regeneracijskih gibanj. Spoštuj navodila ... 
 

Bolj kot telesne reakcije, 
je pomembna prisotnost in zavedanje ob procesu... 

 

 



V pomoč za ohranjanje sproščenega telesa in mirnega uma med izvajanjem 
gibalnih tehnik ali v vsakodnevnem življenju naj ti bodo v podporo spodnja 
vprašanja. Namen vprašanj je začutiti odgovor, to je najti stik s samim 
seboj in ob tem ustvariti prostor med sabo in svetom okoli sebe. V tako 
ustvarjenem prostoru imamo možnost prepoznavati spremembe tako zunaj 
kot znotraj nas in s tem ustvarjati odnos do samega sebe in okolice. Odnos 
je ključen ... 
 

Kdo sem? (začuti odgovor.) 

Kje sem v tem trenutku? Kakšna je moja namera in odnos do okolice? 

Zakaj tenzija v glavi ali telesu? Kako jo lahko sprostim ali spustim? 

Katero prepričanje lahko danes odvržem, da bo moj um miren? 

Prepoznavaj občutke in se ne identificiraj s svojimi mislimi. 

Ali čutim okoli sebe ritem in ali se zavedam smeri svojega delovanja? 

Kako velik je moj prostor in kako se počutim v njem? 

Ali čutim brezčasje oziroma ali čutim, da imam časa dovolj? 

Kaj je to zavestno zavedanje? 

 
 

 
 



Aktivacija abdominalnega dihanja 

 
V prvem delu bomo pomagali telesu, da se mu bo ob sproščanju dihalne 
diafragme in čutenju ritma, dihanje samodejno povrnilo v abdomen. Ob 
tem bomo začutili spremembo občutka v dlaneh.  
 
Ob izvajanju vaj čutimo dolgo hrbtenico, ki sega v obe smeri izven telesa. 
Sproščeno poslušamo levo in desno, vse dosegljive zvoke hkrati. Gledamo 
mehko in široko pred seboj in »za sabo«, brez fokusa. Čutimo, ali dih vstopa 
v abdomen; lahko mu rahlo pomagamo s trebušnimi mišicami; pri vdihu in 
izdihu. Sprostimo čeljust in kolena ...  
 
Vaje so vaje otresanja in sproščanja, zato ne napenjajmo mišic; sprostimo 
se. Med izvajanjem vaj imejmo usta rahlo odprta in naj nam to pomaga 
podaljševati in sproščati izdih. Vdihujemo skozi nos. Teža telesa naj bo 
enakomerno razporejena po stopalih.  
 
Premike naj raje kot lastna volja izvaja telo. Začutimo, da je med 
sproščeno in iztegnjeno mišico »območje praga«, to je območje, preden gre 
mišica v polni razteg; raziskuj ta prag ... raziskuj ta prag! Raziskuj tudi 
vstop v iztegnjeno mišico, zadrževanje v coni tenzije za trenutek ali dva in 
potem mehak spust ponovno v »območje praga«. Raziskuj to na rokah, 
nogah, vratu, trupu ... kdaj je trenutek za spremembo? Vedno bodi prožen 
v kolenih; nikoli jih ne imej do konca iztegnjenih, ne zaklepaj kolen ...! 
 
Vaje, ki sledijo, lahko v prilagojenih premikih ponavljamo čez dan in tako 
ohranjamo naravno dihanje in sproščenost. Ponavljanje vaj na približno 
vsakih 60 minut, kar je tudi ustrezen čas za mini odmor in kozarec vode 
med delom, v 3-6 tednih nauči naše telo ostati v sproščenem stanju. 



Sproščanje čeljusti — mehko sprostimo mišice obraza in dovolimo telesu, da 
z občutkom premika čeljust in ustnice ob odprtih ustih. Premikajmo tudi 
obrazne mišice ter ob tem res narahlo (bolj od znotraj kot od zunaj) 
gibajmo glavo in telo v vse smeri, kot bi bilo iz gume. Zehanje ... 
 

 

 
 
 



Sproščanje pleksusa — z rahlo odprtimi usti prislonimo prste rok (dlani so 
obrnjene navzgor) pod rebra, rahlo ven iz centralne linije telesa in 
zajamemo sapo v abdomen. Ob počasnem izdihu z odprtimi ustmi se počasi 
sproščeno nagibamo naprej proti tlom.  
 
Sprostimo vrat, da glava prosto visi. Konec predklona in izdiha naj se 
dogodita istočasno. Spustimo roke izpod reber in počakajmo, da telo samo 
vdihne in nas poravna. Zehanje, kolcanje ... nekajkrat ponoviš. 

 



Aktivacija zehanja — z rahlo odprtimi usti zajamemo sapo v abdomen. 
Izdihujemo počasi, usta naj ostanejo odprta in sproščena, roke in telo gredo 
v rahel izteg v poljubno smer; dlani naj bodo pravokotne na roko. 
Občutimo, kdaj vstopimo v »območje praga« med rahlim iztegovanjem ... 
 
Z rahlo uporabo trebušnih mišic iztiskamo zrak iz telesa v celoti. Počakamo, 
da telo samo vdihne in ponovimo vajo še nekajkrat. Ko se pojavi zehanje, se 
dobro izzehajmo ... Ne požirajmo sline, če se nam začne nabirati v ustih. 

 



Pumpanje z nogami — z nogami v širini ramen pumpamo v kolenih gor in 
dol. Roki naj kot posledica pumpanja kot razkuhani špageti sproščeno in 
sočasno nihata naprej in nazaj; dlani gledajo nazaj. Kot posledica pumpanja 
naj čez čas roki zanihata tudi do višine nad glavo. 
 
Na poti dol narahlo iztegnemo prste rok, kot bi otresali vodo z roke. Začuti 
lastni ritem ... in živi z njim čez dan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predklon na prstih nog — iz položaja vaje Pumpanje z nogami, ko so roke 
dvignjene nad glavo, se z izdihom spustimo v predklon in se rahlo dvignemo 
na prste nog. Roki potujeta proti tlom vsaka po svoji strani in se v 
predklonu ponovno srečata, kot krila ptice. Glava naj v predklonu prosto 
visi.  
 
Vdih dvigne telo in roke. Ponovimo predklon ... roki v predklonu izmenično 
križamo pred seboj. Ponavljajmo po občutku ... zaključimo skozi Pumpanje 
z nogami s počasnim manjšanjem ritma pumpanja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otresanje ramen — z vdihom dvignemo ramena in prsni koš proti ušesom. Za 
trenutek zadržimo sapo in položaj ramen. Odločno spustimo ramena in ob 
tem izdihnemo skozi nos in usta. Ponovimo še nekajkrat. 
 
Poravnani, a ne napeti rahlo odročimo roke od telesa in odpremo dlani 
naprej ... sprostimo vse sklepe v telesu. Začutimo najprej dlani, notranjost 
rok in abdomen ... nato celo telo hkrati. Rahlo iztegnimo prste na roki ... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rotacija okoli osi — rotirajmo okoli svoje osi, tako da so kolena usmerjena 
naprej in da s pritiskom desne noge v tla zarotiramo abdomen v levo. Sledi 
mu prsni koš, sproščene roke in glava. Nato s pritiskom leve noge v tla 
zarotiramo abdomen v desno; sledi mu prsni koš, sproščene roke in glava; 
čuti ritem. Ponovimo nekajkrat, nato zmanjšujmo amplitudo rotacije do 
nevtralnega položaja.  
 
Poravnani, a ne napeti rahlo odročimo roke od telesa in odpremo dlani 
naprej ... sprostimo vse sklepe v telesu. Začutimo najprej dlani, notranjost 
rok in abdomen ... nato celo telo hkrati. Rahlo iztegnimo prste na roki ... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


