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orska voda vsebuje 
tudi ogromno mine-
ralov, ki delujejo kot 
naravna kozmetika za 

našo kožo. Kopanje v morju izbolj-
šuje stanje kože in vpliva na njeno 
hidracijo, ključne prednosti pa pri-
pisujejo vsebnosti magnezija.

Voda je medij, ki nam omogo-
ča življenje na tem planetu, in ne 
smemo pozabiti, da se razvoj vsa-
kega človeka začne v vodi. A kljub 
temu, da so bili začetki vsakega iz-
med nas v vodi, se v njej ne poču-
tijo vsi tako dobro kot ribe. Mar-
sikomu je nelagodno ali pa ga je 
celo strah. Za temi občutki se skri-
va odgovor, zakaj se to dogaja. 
Eden izmed vzrokov leži v predna-
talnem obdobju in prvih letih ži-
vljenja.

SPROŠČANJE BLOKAD
Nekatere raziskave trdijo, da 

so se naši možgani kot celoten 
živčni sistem razvijali z vpijanjem 

vseh informacij iz vode. Tudi vse 
materine misli, čustva in občutke 
je ta supervpijajoča struktura ve-
zala nase in prek nje na nas – ce-
lih devet mesecev, ki smo jih pre-
živeli v maminem trebuhu. Torej, 
ko je telo potopljeno v vodi, zaradi 
sprostitve sklepov in mišic podo-
življamo občutke »plavanja« v ma-
minem trebuhu. Ko se telo v vodi 
sprošča, se sproščajo tudi fi zične 
blokade, do nas pa lažje dospejo 
informacije iz naše podzavesti.

Čim več bodite v vodi in se na 
ta način očistite zablokiranih ču-
stev ter dopustite, da se s pomo-
čjo prepuščanja vodi spodbudi 
zdravljenje fi zičnega, čustvenega, 
mentalnega in duhovnega telesa. 
Prav zato je pomembno prepu-
ščanje.

Ko boste spet v vodi (morska 
je toliko boljša), se ji poskusite 
prepustiti in se v njej popolnoma 
sprostiti. Potopite se vanjo do gla-
ve, preostanek telesa naj bo v vodi 
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NAJ MORJE SPROSTI BLOKADE 
IN ODPRE VRATA PODZAVESTI

 Ste se kdaj vprašali, zakaj smo ljudje tako povezani 
z vodo, morjem in zakaj nas vsaj na videz takoj 
privlači potapljanje v vodo? Ker je morje naravni 
pretvornik pozitivne energije, ki nas čisti.

POLETJE  je na vrhuncu in morje nas vabi – izkoristimo njegove zdravilne moči
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 HOROSKOP 
Sonce je v Levu, 

Luna je v Devici.

OVEN – Pretiravali boste v poslovnih dogovar-
janjih in si povzročili zdravstvene zaplete zaradi 
izčrpanosti. Bodite pozorni na besede in ne oblju-
bljajte, kar ne morete izpeljati.

BIK – Spremenili boste videz in dosegli dobre od-
zive v okolici. Samozavest vam bo povečala vpliv. 
Ljubezensko se boste zapletli z nekom v službi, a 
le za kratek čas. 

DVOJČKA – Želeli boste napredovati in vzposta-
viti novo delovno okolje, a bo optimizem le tre-
nuten. Spoznali boste, da se morate na nekatere 
stvari res bolje pripraviti. 

RAK – Preden se jezite in si pokvarite nekatere 
odnose ali nove priložnosti, preverite, ali je to, kar 
mislite – čutite, zaznavate, resnica ali zgolj posle-
dica preteklosti v vas.

LEV – Optimistični boste in dobre volje, čeprav 
boste svoje glavne razloge skrivali. Navzven boste 
kazali strogo in resno ter urejeno podobo. Vse 
vam bo šlo kot po maslu. 

DEVICA – Nervozni boste in nestrpni. Ne boste se 
mogli umiriti in zdelo se vam bo, da morate vse 
takoj urediti in se z vsemi pogovoriti, da se boste 
potem lahko končno sprostili. 

TEHTNICA – Potrebovali boste precej moči in 
osebne sprostitve, da boste lahko nadaljevali v 
smeri, ki ste si jo začrtali. Ne odzivajte se na pro-
vokacije in se ne trudite za druge. 

ŠKORPIJON – Danes ne odlašajte, samo naredite 
prvi korak, pa se vam bodo odprle poti dalje. Tudi 
to boste lahko rešili samo s strastjo in željo po naj-
boljših mogočih rezultatih zase.

STRELEC – V pogovoru bodite čuteči ali vsaj pri-
sluhnite temu, kar vam želijo drugi povedati. Tako 
se boste odprli za lepo ljubezen, pa tudi dobra 
služba bo na dosegu roke.

KOZOROG – Sproščeni boste, če boste vsaj malo 
sodelovali z ljudmi v okolici. Javno imate namreč 
večjo podporo, kot pričakujete, kar vas bo pozitiv-
no presenetilo in vam dalo veselja. 

VODNAR – Danes bolj nevtralno, od daleč, po-
glejte na svoje življenje. Kaj se res dogaja, od kod 
izvirajo težave ali rešitve in kaj je pomembno, da 
spoznate in zdaj tudi naredite. 

RIBI – Ne glede na to, da se ne bo nič slabega 
dogajalo, boste malo zmedeni in ne boste prav 
vedeli, kako se lotiti stvari. Izgubili boste veliko 
časa za to, da bi se organizirali.
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OVEN – Pretiravali boste v poslovnih dogovar-OVEN

Kopanje v morju in izpostavljenost soncu dobrodej-
no vplivata tudi na spanje. Medtem ko nas bogata 

morska voda očisti, sprosti in lajša negativne učinke 
stresa, izpostavljenost sončni svetlobi pripomore k 
večjemu izločanju adenozina – kemične snovi, ki se 
odlično odziva na svetlobo in organizmu sporoča, 

kdaj postanemo zaspani.
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sproščen, noge naj bodo stabilno 
na vodnem dnu. Zamislite si, da 
je vaša glava kot boja na vodi. Do-
živite stik vode s telesom, dihajte 
umirjeno in ne obsojajte občut-
kov, ki se vam med vajo »pripelje-
jo mimo«. Preprosto jih sprejmite.

TLAK IN CIRKULACIJA
Približno 70 odstotkov našega 

organizma sestavlja voda. 
Ob rojstvu je odstotek 
vode večji, s stara-
njem se manjša, zato 
izgubljamo tudi vi-
talnost. Vsi pa si že-
limo biti zdravi, je 
tako? In v to smer kre-
nite s plavanjem in igra-
njem v vodi.

Ko se potopiš v vodo, se izbolj-
ša cirkulacija krvi in limfe, kar iz-
boljša delovanje imunskega sis-
tema, krepita se krvožilni in dihal-
ni sistem ter izboljša kakovost di-
hanja. Razbremenijo se tudi srčna 
mišica in vsi sklepi, vse skupaj pa 
deluje tudi na hitrejšo regenera-

cijo telesa. V vsakem trenutku na 
nas deluje sila gravitacije, z napač-
nim položajem telesa, pretiranim 
sedenjem in staranjem je njen 
vpliv še večji – posledice gravita-
cije se ne vidijo samo na upadli, vi-
seči koži, slabi in pogrbljeni tele-
sni drži, spuščenem stopalu – gra-
vitirajo tudi notranji organi.

A »upiranje« sili gravitacije 
je v vodi lažje, pomaga pa 

ga izvajati hidrostatič-
ni tlak. Ko smo v ver-
tikalnem položaju v 
vodi, ko v njej hodi-
mo in telovadimo, 

ta tlak potiska vse te-
lesne tekočine in organe 

navzgor, proti sili gravitaci-
je. Naš izdih je zato globlji, s 

tem pa tudi vdih, in kri se lažje vra-
ča k srcu. Za srce ta proces pomeni 
manjšo porabo energije in razbre-
menitev.

VPLIV NA HRBTENICO
Velikokrat slišim, da je vad-

ba v vodi povsem varna, saj se 

v vodi počutimo lažje in so po-
škodbe praktično nemogoče. Za-
radi upora vode se obremenitev 
na sklepe (npr. na hrbtenico) pra-
vilneje razporedi, mišice se opti-
malno krepijo in stabilizirajo. Tudi 
medvretenčni prostori se malen-
kost povečajo, zmanjša se na-
petost preobremenjenih mišic 
vzdolž hrbtenice. No, pretirava-
nje tudi tukaj ni dobrodošlo. Rav-
no zaradi občutka, da nam voda 
»odvzame« težo telesa, mora biti 
njegova kontrola toliko večja. To-
rej vedno, ko telovadite v vodi, 
pozornost usmerite tudi v kako-
vost izvedbe. Za začetek bodo 
zadostovale nezapletene vaje in 
naravne kretnje, kot so poska-

kovanje, kroženje z rokami, hoja, 
tek po vodi in podobno.

UNIVERZALNA REŠITEV?
Seveda pa plavanje ni rešitev za 

vse težave. To še posebej velja v pri-
meru fi zičnih omejitev. Še enkrat 
poudarjam, da so vertikalni položaj 
telesa, lahki zamahi in naravna gi-
banja (npr. korakanje, tek) čudodel-
no zdravilo za vaš organizem. Pri 
vajah poskusite čim bolj nadzoro-
vati pravilen položaj telesa. Za do-
ber nadzor pa najprej osvojite pra-
vilno gibanje na suhem.

Če vam je v vodi ugodno, je to 
gotovo znak, da delate nekaj kori-
stnega in kakovostnega za svoje 
psihično in fi zično zdravje.  
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MOČ MEGLICE
Priporočam vam še, da učinke morja 
izkoristite tudi ob dneh, ki niso tako 

sončni in mamljivi. Vdihavajte morsko 
meglico – nabita je z negativnimi vodi-

kovimi ioni, ki koristijo pljučem, krepijo 
zdravje in vplivajo na vitalnost celic.

organizma sestavlja voda. 
Ob rojstvu je odstotek 

nite s plavanjem in igra-

je v vodi lažje, pomaga pa 
ga izvajati hidrostatič-

ni tlak. Ko smo v ver-

ta tlak potiska vse te-
lesne tekočine in organe 

navzgor, proti sili gravitaci-
je. Naš izdih je zato globlji, s 

lesne tekočine in organe 
navzgor, proti sili gravitaci-

Že pogled na ne-
skončnost morja 

večino ljudi napolni 
z blagodejno mir-

nostjo

Plavanje in izvajanje vaj 
v morski vodi spodbudita 

zdravljenje na vseh ravneh.

Ko se telo v vodi sprošča, se sproščajo 
tudi fi zične blokade, do nas pa lažje 

dospejo informacije iz naše podzavesti.


