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Не скачай от колата  
има и друг начин !

кратък илюстриран гид за оцеляване на тялото в превозно средство !
Галина Дензел, специалист по Ресторативно Движение 
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За нужното зло 
…и аз обичам да шофирам !

Да не мислите, че съм някакъв отшелник. 

Именно в колата си съм открила как събирам напрежение във врата, 
в раменете, очите, лактите, китките, центъра на тазовото дъно, псоаса, 
илиакуса, опашката, сарториуса, коленете, десния глезен, диафрагмата. 
Това не може да се научи на теория. Трябва си практика. 

Независимо дали сте във возилото като шофьор или пътник, тялото е 
в особена и неестествена ситуация. От една страна си седнал, от друга се 
движиш. Покрай очите ти минава богат и променящ се пейзаж, но някак 
си физически не участваш в него. Магията на превоза е, че стигаш от точка 
А до точка Б, буквално без да си направил нито едно природно заложено 
човешко движение. 

Вместо това ръцете и раменете ти са застинали, очите са вперени 
напред, пръстите стискат, ту единия, ту другия крак прави нещо, в 
последователност научена в курсове, където трепериш да не се треснеш в 
нещо или пък да не ти скръцне със зъби инструктора.  

Да добавим към това стреса на задръстванията, закъсняването за 
срещи, светофарите, лошото време, миризмата на замърсения въздух и 
обездвижването и нищо чудно, че много от нас в края на ден с много 
шофиране, изпитват нужда от масаж, чаша вино и половин шоколад, за да 
дойдат на себе си. 



Може пък да сте от онези хора, които си карат и не усещат да им се 
отразява негативно на тялото. Загатвам, че неусещането не е гаранция, че 
няма да се чувствате по-живи и свободни, ако се пораздвижите малко. 
Пробвайте, няма какво да губите! 

В тази програма ще обърнем внимание на най-засегнатите зони - 
врат, гръден кош, дишане, длани, очи. За пътниците, има специален бонус 
от движения, с които да влудите шофьора. 

От мен, Галя, приятно раздвижване. Не скачайте от колата, има и 
друг начин! 
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От главата за краката 
позициониране и упражнения

Навик: вдигате си брадичката нагоре и скъсявате 
задната линия на врата.

Позиционирането на главата е ключово за 
дихателната, кръвоносната и храносмилателна 
системи.  
Нека врата да е издължен, брадичката успоредна 
на пода. Очите да могат спокойно да се движат, 
без да движите излишно главата. 

Използвайте задръствания и светофари, за да 
разтегнете врата. !
Вариант 1: спуснете брадичка към гърдите и 
позволете на мускулите отзад на врата да се 
удължат.  Задръжте 30-45 сек. !
Вариант 2: изпълнете движението, като отпуснете 
глава напред от първия прешлен на врата, точно 
където започва косата ви.  !
При връщане в изправено положение, следете 
вратът да остане издължен.
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Страничната линия на врата също се нуждае от 
първа помощ - там често се струпва 
напрежението от раменете, които се опитват да 
ви се качат на ушите, когато зелената вълна не е с 
вас. !
Уверете се, че когато гледате напред, ухото е над 
рамото. Спуснете дясно ухо към дясно рамо, като 
позволите на лявата страна на врата да се 
издължи. Задръжте 30-45 секунди, дишайте 
равномерно и дълбоко. Направете и на другата 
страна. !
Тук даваме възможност на мускулите, които 
свързват плешката и врата да си починат и да се 
насладят на трите елемента на живота (кръв, 
лимфа, електричество ;) !
Поставете лявата ръка зад гърба. С дясната 
хванете върха на главата си и я завъртете надясно. 
С едно нежно движение придърпайте брадичката 
към дясната ключица. Задръжте 30-45 сек. и бавно 
се върнете в изходна позиция. Повторете на 
другата страна. Ако усетите повече ограничение 
на движението само от ляво или дясно, обърнете 
повече внимание на съответната страна.

Навик: много често очите застиват в една позиция, а използваме врата, за да 
навигираме погледа си. Опитайте да движите по-често очите си и да сменяте 
растоянието, на което се фокусирате. Позволете на погледа си да се рее далеч, 
както и да се фокусира далеч, особено когато сте спрели. !
Повече за навиците, които лесно можем да променим на www.movewellbg.com

http://www.movewellbg.com
http://www.movewellbg.com


Още няколко начина  
да обичаш раменете си

Позволете си да дишате дълбоко и да се 
отпуснете, като освободите напрежението в 
раменния пояс. !
Прегърнете се и отпуснете рамене. Нека врата е 
издължен и ухото да е над рамото. Поставете таза, 
така че да сочи напред. Бавно завъртете тялото 
наляво и надясно, свързвайки се съзнателно с 
движението идващо от горната част на гръбнака. !
Изпълнете 10-15 пъти. 
След като се върнете в изходна позиция, 
вдишайте и издишайте през носа няколко пъти.

Поставете ръце зад тила и 
сключете пръсти. !
Издишайте и приближете 
лакти. Вдишайте и 
разтворете лакти назад, без 
да изпъчвате гръдния кош. !
Изпълнете 15-20 пъти или 
докато светне зелено. 

Много често раменете се напрягат и стоят по-високо от нужното. Проверете 
напрежението като свиете рамене максимално високо към ушите и после ги 
отпуснете надолу.  



 

 

Изпънете лявата ръка пред вас и след това се протегнете с нея към дясното си 
рамо. Свийте лакътя на дясната ръка и прегърнете лявата ръка през трицепса. 
Придърпайте я към себе си, така че да усетите разтягане чак при лявата плешка. !
Задръжте 45-60 секунди и направете и на двете страни. 

Кръгчета: 
Поставете длани на бедрата. 
Вдигнете рамене нагоре и 
направете няколко кръгчета 
назад. След това направете 
няколко напред, обръщайки 
внимание да се движите и от 
плешките и от раменните 
стави. !
Направете 10-15. 
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Стиска ли ти.. 
да не стискаш така волана?

Докато чакате да ви светне, поставете едната ръка 
с дланта нагоре. Нека китката, лакътя и рамото са 
в една линия. Стабилизирайте китката и 
разтегнете пръстите, като леко издърпате надолу 
и задържите. !
Изпълнете за 20-30 сек. на всяка страна. 

Навик: стискането на волана може да доведе до 
излишно натоварване на мускулите на врата и 
челюстите. Забележете дали стискате ;) 

Всеки пръст носи специфично напрежение - 
мислете за всеки отделен сегмент като за 
снежинка със собствена форма. !
След като сте разтегнали всички пръсти заедно, 
започнете да ги издърпвате надолу един по един, 
като следите китката, лакътя и рамото да остават в 
една линия. Нека когато разтягате пръстите 
китката да остава неподвижна. Палецът се разтяга 
като направите юмрук с останалите пръсти и го 
завъртите на двете страни като джойстик. !
Изпълнете за 20 сек на всеки пръст. 
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А сега нека да свържем плешки, длани и пръсти. !
Сключете пръсти и завъртете длани към волана. 
Изпънете лакти, свалете раменете ниско, 
разворете плешките максимално далеч встрани от 
гръбначния стълб. Натиснете пръстите напред и 
задръжте. !
Изпълнете за 45-60 сек. !
Сменяйте поредността на сплитане на пръстите 
всеки път - обикновено винаги е по-удобно да 
сплитаме пръстите по един и същ начин… 

Съберете опакото на дланите пред гърди- 
сключете пръсти и докоснете китките, така че ако 
имахте часовник на всяка ръка - двата часовника 
да докосват циферблатите си. Съберете и 
палците.  !
Свалете китките надолу, така че лактите да са 
успоредни на земята. !!
Изпълнете за 45-60 сек. 

Навик: би било чудесно да намерите лост или каса на врата, където да се хванете 
с пръсти и да позволите на китките да се разтегнат и да носят част от тежестта ви. 
Висенето е стимулиращо за костната система и помага да сме мобилни и силни 
едновременно. Повече за висенето на www.movewellbg.com
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Как дишаме има огромен принос към това как се 
чувстваме и как интерпретираме околната среда 
и събитията, които се случват. !
Дишането основно в горната част на гръдния кош 
и раменете стимулира рецепторите, реагиращи 
на стрес. Дишането в средните и долните етажи 
на гръдния кош позволява релаксация и 
храносмилане - два компонента на 
парасимпатиковия дял на автономната нервна 
система. !
Обърнете внимание как дишате. Отпуснете 
раменете и позволете на корема също да се 
движи при дишане.

Дишай… 
издишай, бъди тук и сега

Ребрата се движат, когато дишаме. !
Малките мускули, които придвижват ребрата 
имат нужда от редовна стимулация. !
Когато те работят, диафрагмата лесно заема 
оптимална позиция. Дишане, храносмилане и 
кръвоснабдяване се случват гладко и 
необезпокоявано. !
Сложете една ръка от ляво или дясно на гръдния 
кош. Дишайте така, че да усетите как ребрата ви 
изпъкват и изпълват дланта. Представете си 
движение встрани - опитайте по 1 мин на всяка 
страна.



Когато си пътник… 
няколко упражнения за влудяване на 

шофора

Като помощник пилот, краката и ръцете ви са 
свободни да пиете кафе, да си лакирате ноктите, 
да си проверите пощата, но и да се раздвижите. !
За да разтегнете дълбоките мускули на таза, 
поставете стъпала на ширината на таза и сложете 
единия глезен над противоположното коляно. 
Наведете се леко напред от таза. !
Задръжте тази позиция 60-90 секунди на всяка 
страна. !
Ако откриете, че едната ви страна е по-скована, 
разтягайте я по-често.

След като се уверите, че обувките ви са 
безупречно чисти, поставете пета на таблото пред 
вас, като глезена е в една линия с тазобедрената 
става.  !
Наведете се леко напред от таза, като оставите 
коляното изпънато, за да разтегнете прасеца и 
задното бедро. !
Добавете елемент на трудност, като издърпате 
пръстите на крака към гърдите. !
Задръжте тази позиция 60-90 секунди на всяка 
страна. !



Обувките са затвор за всяко обичащо движението 
краче. !
За да стимулирате движението на малките стави в 
стъпалото, направете “кракостискане”. !
Сложете десния глезен на лявото коляно - 
вплетете пръстите на лявата ръка през пръстите 
на стъпалото. Свийте ги в юмрук. !
В началото може да е трудно да вплетете всички 
пръсти, започнете бавно и бъдете съзнателни за 
границите си. !
1 минута на краче е достатъчно.  

Пръстите на ръцете, както прочетохте по-горе, 
също жадуват да усетят радостта от разтягането. !
Тук таблото може да служи като фитнес зала за 
вашите пръсти. !
Разтворете пръсти и поставете върховете им на 
таблото, като китките, лактите и раменете са в 
една линия, а дланите са на ширината на 
раменете. !
Разперете и палеца встрани. !
Насладете се на това ветрило от пръсти и 
задръжте 45-60 сек.  

Навик: вместо да гледате само в пътя, опознайте пейзажа. Когато погледа се рее 
далеч, не само тренирате мускулите на очите, но и помагате на нервната система да 
релаксира.



 

 Може да разтегнете раменния пояс и гърба с 
едно лесно движение. !
Поставете длани на ширината на раменете, с 
палците нагоре. Нека лактите са изпънати. !
Бавно се спуснете надолу, докато гръдния ви кош 
е на нивото на раменете. Усетете разтягането 
между раменете и плешките. !
Дишайте дълбоко, като позволите на ребрата да 
се отварят встрани при вдишване. !
Насладете се за 60 сек. 

Ако се случи да сте на дълъг път и да не 
ви свърта на едно място, или пък сте 
напрегнати и тялото ви жадува за 
движение, нищо не ви спира да 
потичате на място или да поудряте 
въображаема (надявам се) боксова 
круша. !
Тук на снимката едновременно тичам 
на място с високо вдигане на колене и 
нанасям смъртоносни удари на 
въображаема боксова круша… !
Само защото сте в кола, не означава че 
е нужно да сте застинали неподвижно с 
очи приковани на пътя. Оставете това 
на шофьорите :) 



 

 

Повече за нашата работа, упражнения 
за всеки ден, уебинари за Ресторативно 
Движение и цялостно възстановяване на 

радостта и свободата от истинското, 
човешко, природно движение може да 

намерите на 
                                      

MOVEWELLBG.COM  
facebook.com/movewellbg !

Благодарим ви, че се раздвижихте с нас.  !
Ако изберете да споделите този материал с 

приятели и колеги, драснете ни един мейл на 
movewellbg@gmail.com, за да ви благодарим с 

подарък. !
Предупреждение: когато шофирате, безопасността на пътя - вашата лична и тази на останалите 
участници в движението, е ваша първа отговорност. Използвайте този наръчник като свежо 
напомняне да не бъдете затворници на превозното си средство, но използвайте личната си 
преценка за това кога е подходящо да ги правите в спрялото си превозно средство, за да 
бъдете и вие и останалите в безопасност. Авторът не поема отговорност за случили се събития, 
в следствие на упражняването на идеите в този наръчник.  
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