


U zdravoj duši je zdravo telo.



NEGUJ SVOJU
VITALNOST...

Ovaj dokument predstavlja tvoj podsetnik – da redovno
neguješ svoju vitalnost na najlpeši mogući način.

Naravno da je za zdravlje važna zdrava ishrana
i redovna fizička aktivnost.
Ali vežbe iz ovog dokumenta će ti pomoći da,
u pravom ritmu, svom telu šalješ signal
da si mu posvećena/posvećen.

I to tako što ćeš redovno negovati: pravilan ritam sna,
pravilno disanje, održavati redovnu dozu kretanja,
smeha i zagrljaja.

Vežbe predstavljaju jednostavan način da pravilno neguješ
sve one navike koje pomažu da se uvek osećaš vitalno i
zdravo na nivou misli, osećanja i tela.



PRAVILAN RITAM SNA

Koliko ti je sati sna dovoljno?
Da li uvek u isto vreme ideš u krevet uveče i
budiš se ujutru?

Da li želiš da očuvaš ili promeniš taj ritam
i na koji način?

Na koji način ćeš nadoknaditi san, ukoliko
poremetiš svoj ritam?



PRAVILNO DISANJE

Svakog jutra, odmah nakon ustajanja i svake
večeri, pred samo spavanje, možeš uraditi
sledeću vežbu disanja:

 Duboko udahni na nos, tokom 4 sekunde;
 Zatim zadrži dah, 4 sekunde;
 Izdiši na nos, 4 sekunde;
 Opusti se, 4 sekunde;
 I ponovi ovu vežbu 4 puta.

REDOVNO KRETANJE

Koliko puta nedeljno poklanjaš svom telu
redovno kretanje (trening, šetnja, trčanje i slično)
i da li ti taj ritam odgovora?



Da li ćeš zadržati taj ritam i način da pokrećeš
redovno svoje telo ili ćeš nešto promeniti?

U koje vreme i koliko puta nedeljno ćeš pokloniti
svom telu redovno kretanje?

REDOVNA DOZA SMEHA

Šta te uvek slatko nasmeje (priseti se situacije,
detalja, šale, koja te uvek nasmeje, iznova i
iznova i zabeleži je)?



Sa kojom osobom se uvek slatko smeješ?

Šta možeš da uradiš, a da brzo probudiš smeh u
sebi, a posebno u onim situacijama kada ti,
možda, nije do smeha (da li ćeš se prisetiti
situacije zbog koje se uvek nasmeješ ili ćeš
pozvati dragu osobu sa kojom se često smeješ ili
ćeš pogledati neki šaljiv video ili bilo šta slično)?

REDOVNA DOZA ZAGRLJAJA

Zapamti da ti je zagrljaj potreban 3 puta dnevno,
po najmanje 20 sekundi. Zato redovno pokloni
sebi i drugima redovnu dozu zagrljaja. To će lepo
uticati na tvoju vitalnost.
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