zdraví
Evolutivní proces
by se dal shrnout
do 3 fází: jedná se
o OBJEVENÍ (našeho nitra, pocitu,
skrytých blokád,
fobií, zvyků a zlozvyků atd.) DOBÝVÁNÍ (snaha
pochopit je, akceptovat je a dostat
je pod kontrolu)
a TRANSFORMACE
(vytvoření nové šablony
myšlení
a jednání, změněná
hierarchie
hodnot), v ideálu
“nalezení cesty ke
štěstí”.

O SOFROLOGII
(dokončení)
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Dost už teorie, přiblížím tuto metodu
návštěvou v jedné
seanci.
Seance se odehrává ve skupině či
individuálně, čas-

Logos ve slově sofrologie má
i význam “hlas, slovo” a při
seanci pochopíme, že intonace, tón, melodie hlasu přispívá významně k uklidnění,
v nabuzení stavu důvěry, jistoty a pohody a pomáhá plynule přejít do fáze alfa, kdy
se účastník ocitá “mezi bděním a sněním”. V této fázi se
uvolňujeme a otevíráme most
mezi vědomím a podvědomím. Hlas může být v tom
momentu dobrým učitelem
i průvodcem ve světě nových
dimenzí a možností.
Následují různorodá cvičení,
která vedou k relaxaci fyzické
i mentální. Vnímání schématu
těla, tvaru, poloh, dimenze,
váhy, vztahu s okolím, uvědomění si sebe sama. Cvičení
dechová, spojená s vizualizací. Zaměření na energetická
centra, čakry, meridiany a cvičení se zvuky a vibracemi.
Rozšiřuje se naše schopnost
smyslového vnímání. Pocit
uspokojení se zvyšuje neboť

naše sebevědomí, pocit jistoty,
lásky k určitým osobám. Vytváříme reflexy, pomocí slov,
klíčů či vnitřních obrazů, které nám pak v běžném životě
v dramatické situaci pomohou
rychle navodit naučený pohodový stav a opět s klidnou hlavou problém přijmout a řešit.
V neposlední řadě je sofrologie vynikající technikou na
zvládnutí a někdy i vyléčení
různých fobií, jako například
klaustrofobie, agorabofie, strach
z pavouků či z vody.
Mé kurzy Stop – Aqua – phobie, které jsem dávala v době
mého působení v thalassotherapeutickém centru v Tunisku,
měly z 99 procent pozitivní
výsledky, díky této metodě. Dovolila jsem si vytvořit
marketingový slogan: “Pokud
vás nenaučím za čtyři seance
sofrologie plavat v tělocvičně, vrátím vám vaše peníze”.
Byla jsem si jistá výsledky.
Pokud měl účastník vůli do-

movali stereotypy ve vztahu
k vodě, cvič
ními s vizual
cí. Pátá sean
hrála (ko
v bazén
účastníc
li bez
zábran
V p
prob
kdy
ps

stud
uchazeče o
vorem, pro herc
před představení
govaný člověk ne
terapeutovi: jakm
své reakce a nau
hodinách sofrolog
vybranými prostř
je uplatnit sám v jakékoli situaci.
Uvědomí si také, že nezáleží

Metoda k rozvíjení lidského
potenciálu.

Metody sofrologie
mají v záměru vrátit pů
d í
l SVOBODĚ OD
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