
Četrti korak treninga
osebne prožnosti: 
lahko obvladujem 

in umirim svoje misli.

Misli vplivajo na naša čustva, telo 
in na vedenje. 
 
Primer: Se ti je že kdaj zgodilo, da si po 
ogledu grozljivke zaslišal ropot, pomislil, 
da si v nevarnosti in skočil pokonci? 
Ti je srce takrat hitro bilo in te je bilo strah? 
Tak ropot si verjetno slišal že v preteklosti, 
a takrat si pomislil, da je samo veter in ne
pošast iz grozljivke, zato se nisi prestrašil.
 
Posebej v težkih trenutkih nam pomaga, 
da imamo nadzor nad svojimi mislimi,
da se znamo umiriti in težke izkušnje ter
napake »pustiti za seboj.« 
Tako se lažje osredotočimo na sedanjost in
prihodnost, ne pa samo na to, kar je bilo.

Ko smo pod stresom, nam pomaga, da znamo negativne misli zamenjati s
pozitivnimi ali vsaj z nevtralnimi. Tega se lahko naučimo. 

Ta predmet je kr neki. 
Tega nikoli ne bom znala.

Treniraj osebno prožnost
 

4. korak

Osebna prožnost je kombinacija
značilnosti, ki nam pomagajo, da uspešno

obvladamo stres in težave. 
 

Pri tem uporabimo svoje notranje moči 
in poiščemo podporo pri drugih.

Oseba, ki verjame tej misli, bo z učenjem
najbrž odlašala, vložila manj truda in 
na koncu res dobila slabo oceno. 
Te ni dobila, ker bi bila neumna, 
ampak zato, ker je vložila manj truda.

Kaj je osebna prožnost
in zakaj jo trenirati?

Negativne misli nam niso v pomoč, posebej, ko smo pod stresom.
Primer:

Spremeni negativne misli v pozitivne.

»Ta predmet je kr neki. Nikoli ne bom
znala. Kako sem neumna. Brez veze,
da se sploh trudim.« 

Potrudila se bom, kolikor se lahko.

Bolje mi bo šlo.

V novi šoli ne bom imel prijateljev.
Našel bom prijatelje. Imel sem 

jih tudi v prejšnji šoli.

Kaj, če pozabim plesne korake?
Vsi se mi bodo smejali. Vadil sem. Tudi, če naredim

napako, ne bo nič strašnega.

Primeri:

POSKUSI ŠE TI.


