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Koncentracija in
sposobnost učenja
Pri študentih in dijakih se zelo pogosto pojavlja nezbranost pred in med
vsemi oblikami preverjanja znanja (spraševanje, testi, kolokviji, izpiti). Da
bi omilili ta problem, se vsak loti česa drugega. Prvi poskuša z
raznovrstnimi aktivnostmi v naravi ali s športom, drugi z vitamini in
tabletami, tretji s hrano, nekdo obišče psihologa.
Problemi s koncentracijo in zmanjšana sposobnost učenja se lahko
pojavlja v lažji ali težji obliki. Lažja oblika se kaže kot nezbranost,
raztresenost, težja pa kot brezvoljnost, pešanje spomina, upadanje učne
in delovne storilnosti.
Pri lažji obliki so vzroki ponavadi naslednji: pomanjkanje spanja,
prekomerna obremenitev z delom ali časom, stresne situacije doma, v
službi, v šoli, pretirano analiziranje in tuhtanje.
Pri težji obliki pa je vzrok v energijsko šibkih ledvicah, kar pomeni, da so
ledvice premalo preskrbljene s svežo življenjsko energijo. Moten je dotok
sveže energije in odtok stare energije. To se kaže v pretirani izgubi
vitalnosti. Vzrok je lahko podedovan od staršev, če so ti pred spočetvijo
in med nosečnostjo doživljali strese, ki so energijsko šibili njihove
ledvice. Vzrok je lahko tudi v napačnem načinu vašega delovanja in
odzivanja. Pogostokrat je tudi razkorak med vašimi ambicijami in vašimi
sposobnostmi vzrok, da se energijsko iztrošite. To prav tako hitro vodi v
pomanjkanje koncentracije.
Kako izboljšati koncentracijo in sposobnost učenja?
Pri lažji obliki si lahko pomagate sami. Poskrbite za zadovoljivo količino
spanja. Ne naložite si preveč opravil, aktivnosti si časovno pravilno
razporedite, ustavite se, kadar preveč razmišljate. Ko začutite
utrujenost, se sprostite. Privoščite si vsakodnevno hojo, tek, kolesarjenje,
telovadbo, energijsko gibanje ali kakšno drugo rekreativno dejavnost.
Tudi planinarjenje in plavanje je dobrodošlo. Poleg tega pa je
priporočljivo še vsakodnevno energijsko sproščanje ali meditacija,
zjutraj in zvečer.
Pri težji obliki pa morate normalizirati pretok življenjske energije skozi
ledvice, kar pomeni, da morate poskrbeti, da ledvice vsak dan dobijo
dovolj sveže energije in odpustijo staro.
Za izboljšanje pretoka življenjske energije skozi ledvice priporočamo, da
vsak dan popijete najmanj 2l vode ali nesladkanega čaja, da vsako jutro
zelo zgodaj tečete ali hodite, najbolje v čimbolj naravnem okolju. Ko se
vrnete domov, se še sprostite. Priporočljivo se je sprostiti še vsaj enkrat
preko dneva in zvečer pred spanjem. Seveda mora biti sproščanje
kvalitetno, tako da z dotokom sveže energije odstranite energijske
blokade in dosežete potreben energijski balans.
Tudi energijska terapija meridianov (v Spirali jo imenujemo NOVITA) je
zelo učinkovita in priporočljiva enkrat tedensko. Z njo dobite v eni uri in
pol ogromno porcijo sveže energije,ki avtomatično odplakne staro
energijo. Koncentracija se v hipu zboljša, pa tudi delovna in učna
učinkovitost.

jem. Kasneje lahko prakticirate brez njega. Sami se vodite v sproščeno
stanje. Ko začutite energijo, se ji samo predajate in ji dovolite, da vam
okrepi koncentracijo ter učno in delovno zmoglijvost.
Če pa so energijske blokade ledvic globlje, torej genetske in pridobljene
že z rojstvom, si boste sami težko zavedno odpravili te probleme s
koncentracijo. V tem primeru svetujemo, da si poiščite dobrega
energijskega terapevta ali za to usposobljeno inštitucijo, ki vas bo
naučila kvalitetnih sproščenih stanj, v katerih boste te blokade odpravili.
Na ta način boste zavedno odpravili probleme s koncentracijo. Vaša
učna in delovna učinkovitost bo občutno porasla.
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Nagradno vprašanje Spirala
Vprašanje: Na katerem organu se praviloma nahaja energijska
blokada, ki povzroča probleme s koncentracijo?
Nagrada: 1 x tečaj za boljšo koncentracijo in učni uspeh
Navodila za sodelovanje v nagradni igri najdeš na strani 42

Kako se naučite stanja za dober pretok življenjske energije ?
Za dobro koncentracijo, za nadpovprečno učno in delovno zmogljivost
je torej potrebno, da se vaše ledvice energijsko okrepijo. Ledvice pa
okrepite tako, da se naučite stanja, v katerem sprejemate svežo
življenjsko energijo in odpuščate staro. To je praviloma mogoče doseči
le z vsakodnevnim prakticiranjem tega stanja.
Pred vsako težjo preizkušnjo, kadar se pojavi trema ali negotovost, kadar
vas preganja čas ali imate prenaporna opravila, je priporočljivo
prakticirati to stanje za sprejemanje energije. Tako se boste izognili
nezbranosti in rezultati vašega dela bodo zelo dobri. Prakticirate lahko s
CD-jem ali brez njega.
Seveda za začetek priporočamo učenje ob vodenem sproščanju s CD-
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