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ZAJÍMAVÉ

Paul Owens a jeho udivující úspûchy

K

Jak rozvíjíme mentální sílu?

aÏd˘ z nás uÏ na vlastní kÛÏi
urãitû nûkdy zaÏil, jak du‰e
ovlivÀuje tûlo. Jsou dny, kdy
se budíme s tak velkolep˘m pocitem, Ïe bychom si troufli na
cokoliv. âasto tím zaãíná nádhern˘ den, kdy se nám v‰echno daﬁí jako mávnutím kouzelného proutku.
Ale mnozí z nás zaÏili také
nûco právû opaãného:
dny, kdy nic, ale skuteãnû
vÛbec nic nefunguje tak,
jak má. V takovém pﬁípadû nezb˘vá nic jiného
neÏ jít co nejdﬁív na kutû
a doufat, Ïe pﬁí‰tího dne
se nám podaﬁí lep‰í start.

Odpovûì na to je jednoduchá,
dokonce tak jednoduchá, Ïe ji vût‰ina lidí odbude mávnutím ruky:
správné d˘chání. Vût‰ina filozofií Dálného v˘chodu (od jógy
po taj ãi) v‰ak staví právû na
síle kontrolovaného d˘chání. Takzvané brániãní d˘chání má prokazatelné
úãinky na tûlo: mozek je
lépe zásobován kyslíkem,
nervov˘ systém se pravideln˘m d˘cháním uklidÀuje a z tûla se uvolÀují
„hormony ‰tûstí", jako
jsou endorfiny. A právû to
jsou hormony, které vá‰
pes registruje a které mu
sdûlují, Ïe má po svém
boku dobﬁe naloÏeného,
optimistického a spolehlivého pﬁítele.

K ãemu vlastnû
potﬁebujeme
mentální trénink?

Cíl: uvolnûné napûtí
Mentální trenéﬁi objevili stav, v nûmÏ
jsou lidé schopni podávat nejlep‰í v˘kony. Je to stav, jenÏ b˘vá paradoxnû oznaãován jako „uvolnûné napûtí“. To znamená, Ïe je uvolnûn˘ ve smyslu voln˘
a lehk˘, ale pﬁitom není ochabl˘ a unaven˘. Není napjat˘ a kﬁeãovit˘, ale napjat˘,
aktivní a optimistick˘. ¤eknûte sami:
nebylo by to hezké, kdybyste se vlastními
silami dokázali uvést do takového stavu?
A jde to! Ducha lze trénovat stejnû jako
tﬁeba bicepsy.

A co z toho má pes?
Psi mají mimoﬁádn˘ ãich. Nejnovûj‰í
v˘zkumy ukázaly, Ïe jsou dokonce schopni ucítit buÀky rakoviny. RovnûÏ jsou
schopni cítit hormony, které ãlovûk uvolÀuje. V prÛbûhu svého souÏití s ãlovûkem
se psi také nauãili spojovat tyto speciální
pachy se speciálním chováním ãlovûka.
Vûdí, jak˘mi hormony voní dobﬁe naloÏen˘, uvolnûn˘ a optimistick˘ ãlovûk a jak je
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Brániãní d˘chání

TAJNÝ RECEPT:

Mentální
trénink
Díky ‰etrné technice
v˘chovy psÛ patﬁí Paul
Owens k nejpopulárnûj‰ích
trenérÛm psÛ v USA.
Jedním z jeho ústﬁedních
poÏadavkÛ je, Ïe ‰kolit je
tﬁeba nejenom psa, ale
také psovoda. A to se dûje
právû prostﬁednictvím
mentálního tréninku.
cítit ãlovûk kﬁeãovit˘, nervózní a napjat˘.
âichové nervy jsou u psa pﬁímo spojeny
s limbickou ãástí mozku, která ﬁídí emoce.
A tak se pes stává zrcadlem svého pána.
Pardon: zrcadlem pravého JÁ svého pána.
Lidé se dokáÏou navenek dobﬁe maskovat.
Mluví klidn˘m hlasem, aãkoliv jim srdce
bije aÏ v krku. Nebo se tváﬁí klidnû a stateãnû, aãkoliv uvnitﬁ jsou nejistí a ustra‰ení. Pes se nenechá zmást a pﬁizpÛsobí se
svému pánovi a vÛdci.

Co vám to udûlá? Prostû to zkuste! PoloÏte si dlaÀ na oblast pod
pupkem. Nejprve zhluboka vydechnûte a potom se pomalu zhluboka
nadechnûte tak, aby dovnitﬁ proudící
vzduch nejprve proudil aÏ úplnû dolÛ
a va‰i ruku klenoucím se bﬁichem tlaãil
vzhÛru. Pﬁedstavte si, Ïe vzduch do vás
proudí jako voda do prázdné lahve.
Nejprve hluboko dolÛ, a teprve postupnû smûrem nahoru. D˘chejte pomalu
a dÛkladnû. Pﬁedstavujte si, Ïe pﬁi
vydechnutí beze zbytku vydechnete
ve‰ker˘ vzduch, kter˘ se nachází v bﬁichu a v plících.
Zvyknûte si nûkolikrát za den provést tﬁi
aÏ ãtyﬁi dechy brániãním d˘cháním.
KdyÏ vám tento zpÛsob d˘chání zaãne
pﬁipadat snadn˘ a budete pociÈovat
následné uvolnûní, zaãnûte ho spojovat
s obrazem. NepodceÀujte moc vnûj‰ích
obrazÛ, vizí, jeÏ v sobû nesla vût‰ina
„velk˘ch“ lidí. Vytvoﬁte si svou vlastní
vizi jak se sv˘m psem dosáhnout cíle,
kter˘ jste si vytyãili, a pociÈujte, jak silní
a jistí se pﬁi tom cítíte. Vûdomû pﬁi tom
vdechujte a vydechujte. A tehdy, právû
tehdy se ocitnete ve stavu, kdy svému
psu poskytujete Ïádoucí podporu
a budete schopni ho vést k vrcholn˘m
v˘konÛm!
SkeptikÛm mÛÏeme poradit to, co uãitel
jógy Paul Owners radil uÏ pﬁed lety:
„DrÏte se nûkolik mûsícÛ m˘ch pokynÛ.
Pokud bude metoda fungovat, pokraãujte. Naproti tomu pokud se nic nestane,
pﬁestaÀte s tím a zkuste nûco jiného.“
Annika Weltersová

Foto Minerva

Zkusme si v my‰lenkách promítnout nûjak˘ sportovní pﬁenos v televizi. Vût‰ina ‰piãkov˘ch svûtov˘ch sportovcÛ dnes uÏ
totiÏ mentální trénink ovládá. Vûﬁí
na sílu pozitivního my‰lení a tímto
zpÛsobem se snaÏí optimalizovat svoji
v˘konnost. Profesionální sportovci, jejichÏ finanãní existence závisí na v˘konnosti, se nemohou spoléhat na náhodu
a na to, zda se probudí do dobrého nebo
‰patného dne. Potﬁebují podat optimální
v˘kon a b˘t schopni si kdykoli v prÛbûhu
dne vyvolat nejvy‰‰í formu. A to skuteãnû
mohou – právû prostﬁednictvím mentálního tréninku.

