
Как да превърнем тичането или катеренето  
в нашия най-добър емоционален терапевт

За спорта осъзнато

Традиционно спортът 
се смята за дейност, с 
която поддържаме фигу-
рата си в добра форма, 
подобряваме тонуса си и 
укрепваме физическото 
си здраве. Той е начин 
да се запознаем с нови 
хора и да запълним сво-
бодното си време с нещо 
интересно. Но дали това 
е всичко? Въздействие-
то, което спортуването 
оказва върху емоционал-
ното ни състояние и пси-
хиката като цяло, често 
не се взема под особено 
внимание, но в дейст-
вителност това е една 
от най-важните ползи 
на спорта. Грижата за 
физическото тяло чрез 
спорта е много ценна, но 
още по-ценна е правилна-
та грижа за емоциите, 
особено при по-чувстви-
телните и по-раздразни-
телните хора.

Емоции, на които 
повлиява спортът

Чувствителността е един 
прекрасен дар, с който чо-
век може да усети потреб-
ностите на околните и да 
им даде това, от което 
имат нужда. Тази дарба е 
от изключително значение 
за всички, които по няка-
къв начин работят с дру-
ги хора и се опитват да 
им помогнат да вървят по 
пътя си с лекота – тера-
певти, лектори, инструк-
тори. Това е и най-силното 
качество на майката. Но 
както всяка дарба, чувст-
вителността също е необ-
ходимо да се полира. Ако не 
положим усилия за това, тя 
става прекалено изявена и 
прави притежателя ú лес-
но раним, което пък води 
до непрестанни терзания 
и зависимост от отноше-
нието на околните към нас 
за това дали ще се чувст-

ваме добре или не. Тази 
чувствителност се поли-
ра чрез осъзнаване и чрез 
спортуване.

Лесната раздразнител-
ност е показател, че на 
психиката ни ú е дошло 
до гуша от голямото на-
товарване, на което сме 
я подложили. Ако избухва-
ме прекалено лесно, ако се 
дразним и от най-малките 
неща, то значи е време да 
осъзнаем какво се случва в 
действителност и къде се 
корени причината за наше-
то раздразнение, както и 
да отработим тези ядове 
чрез спорта.

При крайно интензивни 
емоции спортът също по-
мага. Могат да бъдат па-
нически страх или гняв, 
стигащ до ярост; също 
дълбока мъка; още потис-
натост, клоняща към де-
пресия; изпепеляваща рев-
ност и раздразнение към 
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здрава история

себе си, клонящо към не-
навист – във всички тези 
случаи спортуването е 
най-естественият начин 
да „изразходим“ емоциите 
и да ги нормализираме до 
нивото, в което можем да 
мислим трезво и да осъзна-
ем какво се случва, какъв е 
урокът ни и какво да пра-
вим оттук нататък.

Най-лесно е чрез тичане

Не се чувствате доста-
тъчно уверени в себе си, 
страх ви е, не сте сигурни 
дали можете да се спра-
вите с дадена ситуация, 
чувствате се малки и не-
значителни, усещате как 
събитията ви помитат, 
а вие нищо не можете да 
направите? Няма страш-
но, просто е необходимо 
да засилите връзката си 
със земята, за да усетите 
нейната сигурност и ста-
билност. Това може да се 
случи най-лесно чрез тича-
не. Тичаме колкото можем 
и дишаме дълбоко. Можем 
в началото на това зани-
мание да помолим земята 
да ни освободи от всички 
страхове и да ни даде сво-
ята сигурност и увере-
ност. Аз лично обичам да 
бягам с червени маратонки 
и червен анцунг, за да за-
силя връзката със земята, 
тъй като нашият енергиен 
център за връзка със земя-
та – първа чакра, е точно 
в червен цвят. Разбира се, 
добре е да оставим ам-
бициите настрана. Не си 
казвайте, че ще направи-

Гневът и ревността се изразходват най-лесно 
в тичане. Когато емоциите ви бушуват, глава-

та ви кънти и не можете да мислите трезво, 
най-лесното, което можете да направите, е да 

си обуете маратонките и да излезете навън. 
Само След няколко минути тичане крайните 

емоции вече ги няма и вие спокойно можете да 
разрешите нещата, които допреди малко са 

ви изкарвали от равновесие.

ТИЧАЙ! 

те две обиколки на всяка 
цена, защото това може 
да доведе до фрустрация 
вместо до облекчение. 
Просто се отпуснете и 
потичайте, колкото може-
те, а в момента, в който 
ви се прииска да спрете, се 
напънете още малко, за да 
сте сигурни, че сте дали 
всичко от себе си в тича-
нето.

Интересна е връзката 
между центъра на слънче-
вия сплит и първа чакра. 
В момента, в който заси-
лим връзката си със зе-
мята, слънчевият сплит 
също става по-силен, а 
той отговаря за личната 
ни сила и чувството ни 

за себестойност. Винаги 
ми е много интересно да 
установя как в моменти-
те, когато не се чувствам 
достатъчно уверена или 
ме е страх от определено 
действие, след като поти-
чам, усещам сила в слънче-
вия си сплит и се чувствам 
достатъчно смела, за да 
се справя с всичко, което 
дойде при мен през деня.

Катерим се към 
вътрешните страхове

Когато в дадена област 
от живота си стигнем до 
задънена улица, това, кое-
то можем да направим, е 
да преодолеем страхове-
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те си в друга област и по 
този начин ще освободим 
допълнително количество 
енергия, което да ни по-
могне в първата ситуа-
ция. Катеренето и кънки-
те на лед са два спорта, 
които в много голяма сте-
пен ни карат да се изпра-
вим пред вътрешните си 
страхове. Когато човек се 
катери, той развива сила-
та на тялото си, като ед-
новременно с това се раз-
вива и силата на личност-
та. Колкото по-нагоре се 
качваме, въпреки че ни е 
трудно, толкова повече 
психическа сила акумули-
раме и в трудни ситуации 

този заряд ни помага да се 
справим по-леко с належа-
щите предизвикателства. 
Много хора имат страх 
от високо, без дори да го 
осъзнават, но този страх 
си съществува и работи 
на подсъзнателно ниво 
като спъва напредъка ни 
в какви ли не области. С 
катеренето човек има 
възможност да се изправи 
лице в лице с този страх 
и да го преодолее. Да, ко-
гато се качиш на 3–4 ме-
тра височина и погледнеш 
надолу, сърцето ти започ-
ва да бие като лудо, кра-
ката ти треперят, дла-
ните се изпотяват. Това 

е нормалната реакция на 
страха. Но когато продъл-
жиш да се изкачваш наго-
ре въпреки страха или пък 
се пуснеш от стената и 
паднеш стремглаво надо-
лу, ти преодоляваш този 
страх. Казваш си: „Ами то 
всъщност не било толкова 
страшно, даже ми хареса!“. 
А това те прави по-силен 
и отключва допълнител-
но количество енергия за 
другите ти дейности.

Летиш,  
значи си свободен

Кънките на лед също ни 
помагат да се освободим 
от натрупаните страхо-
ве. Да, можеш да паднеш 
на леда и това боли. Но 
необходимо ли е да спираш 
растежа и развитието си, 
само защото те е страх 
да не паднеш? Това важи и 
за реалния живот – често 
си стоим на едно място, 
от страх да не се нараним. 

Но страхът никога не е 
добър съветник и всъщ-
ност удовлетворението, 
че сме направили нещо въ-
преки страха си, ни дава 
истинска сила. Кънките 
на лед ни припомнят как-
во е чувството да летиш. 
Пързаляйки се с тях, човек 
усеща какво значи свобо-
да. Кънките могат да ни 
помогнат да се докоснем 
до своята грациозност и 
да усетим колко красиви 
сме всъщност, като това 
ни зарежда с радост и удо-
влетворение от себе си.

И при кънките, и при катеренето човек тряб-
ва да бъде внимателен. Докато практикуваме 
тези два спорта от гледна точка на удовлет-
ворението от себе си и забавлението, играта, 
ние се чувстваме добре. В момента, в който 
започнем да проявяваме перфекционизъм, да 
искаме да сме най-добрите и да ставаме пре-
калено амбициозни, това вече вреди на емоци-
оналния ни баланс!

НАГОРЕ...
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Танцът лекува 
чувствителните

В танца човек може да вка-
ра цялата си нежност, уяз-
вимост и чувствителност 
и да се почувства силен с 
всички свои слабости, тъй 
като чрез него обединява-
ме своята сила и приема-
ме слабите места като 
част от нас, която също 
заслужава нежност, грижа 
и разбиране. С танца поли-
раме чувствителността 
и я насочваме в посоката, 
в която извършваме ми-
сията си на земята и сме 
полезни на другите, но в 
същото време можем да се 
абстрахираме от нея, за да 
сме полезни и на себе си. В 
този аспект биха помогна-
ли всякакъв вид танци, но 
аз лично бих ви препоръча-
ла арабски танци или жива 

вълна, тъй като и двата 
вида практики ни помагат 
да възстановим връзката 
със земята и да ú отдадем 
всичко, което ни тежи.

Арабските танци са най-
подходящи за жените, тъй 
като ни помагат да се 
свържем със своята жен-
ска природа и да приемем 
присъщите ú качества 
като нежност, уязвимост, 
чувствителност, без да 
им се противим. В същото 
време чрез танца жената 
си припомня, че е част от 
земята и е надарена с из-
ключителна сила.

Жива вълна пък е подходя-
ща както за жени, така и 
за мъже. Тази практика ни 
помага да се свържем с 
всеки един аспект от на-
шата същност, като подо-
брява връзката както със 

Пет ползи от 
кънките

Освобождават ни от 
страхове;

Дават ни свобода  
да полетим;

Докосваме красотата  
в себе си;

Зареждат ни с радост;

Водят ни към  
удовлетворение.

1

2

3

4

5
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земята, така и с Висшето. 
Освен при прекалена непо-
лирана чувствителност, 
която вече е започнала да 
ни тежи, жива вълна въз-
действа добре и при със-
тояние на униние, стрес, 
липса на енергия, отпад-
налост. След практиката 
се чувстваме щастливи, 
заредени и мотивирани.

Огъвкавявайки  
тялото и ума

Ако се чувстваме отпад-
нали, потиснати и засто-
порени на едно място 
– тоест не можем да се 
откъснем от коловоза, 
не сме гъвкави в своите 
представи, а усещаме, че 
това вече ни тежи, тогава 
практиката по йога е под-
ходящата за нас. Огъвка-
вявайки тялото, ние учим 
и ума да е по-гъвкав, което 
пък ни помага да намираме 
по-творчески решения в 
ситуациите от ежедневи-
ето. 

Спортуването е изключи-
телно силен инструмент 
за справяне с прекалените 
емоции и отработването 
на модели, които са в наш 
ущърб. Спортът засилва 
нашата сила, свързва ни 
със земята и ни кара да се 
чувстваме удовлетворени 
от себе си. Нека направим 
този инструмент част 
от своето ежедневие още 
сега!

За спорта като терапия 
ни разказа Емилия Цанева

Арабските танци са най-подходя-
щи за жените, тъй като ни помагат 

да се свържем със своята женска природа 
и да приемем присъщите ú качества като 
нежност, уязвимост, чувствителност, 
без да им се противим. 

Жива вълна пък е подходяща както за 
жени, така и за мъже. Освен при прекалена 

неполирана чувствителност, която вече 
е започнала да ни тежи, жива вълна въз-

действа добре и при състояние на униние, 
стрес, липса на енергия, отпадналост. 

След практиката се чувстваме 
щастливи, заредени и мотивирани.
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Емилия Цанева е инструктор по 
йога, преводач и автор в сайта 
www.zdravaistoria.com, чиято цел е 
да помогне на хората да заобичат 
тялото си и да се научат как да 
се грижат за него по най-добрия 
начин. Рубриката под същото на-
именование в „Усури“ е естестве-
но продължение на тази интернет 
страница... А всяка здрава история, 
която Еми публикува, ражда и здра-
ва мисъл, с която да помогнем сами 
на себе си...

Направих огромен списък с всички неща, 
които тялото ми прави за мен – вклю-
чих действия като мигане и дишане, вклю-
чих стоене, ходене, протягане, прегръдки 
и всяко друго действие, за което можех да 
се сетя. Написах и това, че обичам къдра-
вата си коса и очите си, които променят 
своя цвят. Записах всичко, за което мо-
жех да се сетя, всичко, което харесвах в 
тялото си или което тялото ми правеше.

Когато някой каже нещо мило по ваш 
адрес, той ви отдава енергията на сво-
ята симпатия, възхищение или любов. А 
това е много ценно. Този енергиен заряд 
ще ни подбутне напред в моментите ко-
гато се колебаем пред големия скок, кой-
то трябва да направим.

Колкото и странно да ви звучи, светът 
около нас всъщност е отражение на 
това, което се случва вътре в нас сами-
те. Това важи за външните обстоятел-
ства в нашия живот, но още по-валидно е 
за хората, които привличаме към себе си. 
Ако искаме да проверим докъде сме стиг-
нали по пътя към приемането на себе си 
и любовта към себе си, трябва просто да 
се огледаме наоколо и да си дадем сметка 
какви хора сме привлекли в живота си.

Вманиачаването на тема здравослов-
но хранене може да доведе до психически 
проблеми, а те се лекуват много по-труд-
но от физическите. Отново повтарям 
– това не е оправдание да се тъпчем с 
боклуци, а е просто покана да следваме 
златната среда и при здравословните из-
бори. Похвално е човек да знае какво яде 
и мъдро да избира какво да дава на орга-
низма си. Но понякога се случва да отидем 
на гости и да ни направят чай в микро-
вълновата печка или пък да изядем нещо, 
което не смятаме за здравословно. Това 
изключение от правилното ни хранене не 
е толкова фатално, организмът може да 
го понесе, но започнем ли да изпитваме 
чувство за вина и да се тормозим и да се 
обвиняваме, това вече вреди много сери-
озно на психиката ни. Ето защо балансът 
при здравословния начин на живот е най-
важното нещо.

Здрави мисли
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