A BRAINKINETIK hatása és előnyei:

• általános stresszoldás
• a koncentráció érezhető javulása
• mentális blokkok tartós feloldása

Gyakran órákon át mozdulatlanul ülünk a
számítógép előtt. A mozgáshiány nemcsak a
testben, hanem a szemben és annak izmaiban
is renyheséget és merevséget okoz.
A
sorvadt
szemizom
nemcsak
merev
tekintetet,
hanem
érzelmi
és
szellemi
dermedtséget is okoz.
A szem már nem képes a folyamatos
függőleges,
vízszintes
és
átlós
irányú
mozgásra. Ez a merevség egyre inkább kihat
az életünk minden területére.
A
BRAINKINETIK
szemtornával
visszanyerhető a szem szabad és akadálytalan
mozgatási képessége minden irányba.
Ezzel a módszerrel a látómező is célirányosan
bővíthető, ami a térérzékelés kiszélesítését
takarja. Az életünkre átültetve ez azt jelenti,
hogy minden helyzetet képesek leszünk
mindig, minden körülmények között átlátni.
A BRAINKINETIK szemtorna segítségével
tehát nemcsak hatékonyabban, hanem
mindenekelőtt
stresszmentesen és bámulatosan könnyedén
érheti el személyes céljait.

• kifinomult érzékelés
• életcélok hatékony elérése
• helyzetfüggő nyugalmi állapot elérése

Itt találja meg az Ön közelében dolgozó
BRAINKINETIK trénereket:
www.kiralysportletesitmeny.hu

Király Sportlétesítmény
Temesvár u. 44

A szabadság a
fejben kezdődik
Könnyű
Egyedülálló
Stresszmentes

9700 Szombathely
Tel +36 94 500 368
Mobil +36 30 600 7255
info@kiralysport.hu
www.kiralysportletesitmeny.hu

IN
Legyen Ön is BRAINKINETIK-tréner!
További információ:

www.kiralysportletesitmeny.hu
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Az érzékelés fejlesztése célzott
szemmozgásokkal

• önbizalomnövekedés

BRA

2. Szemtorna

Fejleszthető területek
1. Az agyi dimenziók intergrációja
www.brainkinetik.de

Agy-test-modell
Az agy három részre osztása

Az agy a testben
A mozgás változást generál
Az agy felelős az ember gondolkodásra,
érzékelésre, cselekvésre és emlékezésre való
képességéért, ezáltal életünk és jövőnk
formálásának a kulcsa. De hogyan is működik
pontosan?
Az agykutatás legújabb eredményei szerint az
agy működése olyan külső ingerek által
befolyásolható, mint például fény, hang,
bizonyos mozgások, valamint táplálkozás.
A Josef Mohr által kifejlesztett agy-test-modell
segítségével bárki számára lehetővé válik, hogy
felismerje és használja az agy és a test közötti
közvetlen összeköttetést.

A testünk
a legfontosabb tulajdonunk, amit magunkon kívül
senki másra sem bízhatunk rá.
Josef Mohr
Látogasson el weboldalunkra:
www.kiralysportletesitmeny.hu

Lateralitás
A jobb és a bal agyfélteke
közötti kölcsönhatás

A modell az agy részeit
ábrázolja olyan módon,
hogy ezáltal feltárul a
három
agyi
dimenzió
közötti kapcsolat.

Az test analóg
felosztása három síkra
Fordítva
ugyanúgy
felismerhető, hogy mely
testrészeinken keresztül
tudjuk az agy bizonyos
részeit
aktiválni.
A
modell alkalmazásában
hihetetlen
lehetőségek
rejlenek, amelyek eddig
nem ismert életminőség
kapuit
tárják
fel
előttünk.

Összpontosítás
Az aktív gondolkodás
és az intuitív cselekvés
közötti kölcsönhatás

Kiegyensúlyozás
Értelem és érzelem
közötti kölcsönhatás
Josef Mohr által kidolgozott eredeti
BRAINKINETIK
agy-test-tréning
a
természetes
működési
mechanizmus
figyelembe
vétele
mellett
növeli
a
szinapszisok (idegsejt kapcsolódások) számát
az agyban. Ezáltal javul mind a mentális,
mind a fizikális teljesítőképesség és érzékelés.
Az egyéni stresszérzet jelentősen csökken, a
fáradtsággal szembeni ellenálló képesség
(v.ö. a Karl Ruprecht Egyetem tanulmánya)
tartósan javul.
A
BRAINKINETIK
új
agyi
sturktúrák
kialakításával teremti meg a változások
meghatározó alapjait.
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PRÓBÁLJA KI ÖN IS A BRAINKINETIK-TRÉNINGET!

