
ПРОДОВЖУЄМО ЗНАЙОМИТИСЬ  

З КІНЕЗІОЛОГІЧНИМИ ВПРАВАМИ 

 

 
ВПРАВИ «ЛОБНО-ПОТИЛИЧНИЙ КОРЕКЦІЯ» 

При виникненні почуття тривоги, невпевненості, хвилювання (або навіть стресу) 

допомагає так звань лобно-потиличне охоплення. Одну долоню покласти на чоло, 

іншу — на потилицю. Сконцентруватися. Зробивши кілька глибоких рівних вдихів і 

видихів, спокійно озвучити свою проблему. Якщо говорити вголос не виходить, 

досить просто думати про це. Посидіти так кілька хвилин. Якщо виникло позіхання, то 

це означає, що тіло вже позбавляється від напруги. 

Коли рука торкається до чола, відбувається приплив крові, вона починає краще 

циркулювати по лобним часток мозку. В цій ділянці мозку відбуваються аналіз, 

усвідомлення і оцінка проблеми, і визначаються шляхи виходу з такої ситуації. На 

потилиці розташована зона, яка сприймає візуально ті образи, які потім зберігаються в 

нашій пам’яті. Прикладання до цієї області долоні стимулює кровообіг. Людина як би 

стирає подібним чином проблеми, образи, негативні ситуації. Завдяки глибокому 

диханню, в кров надходить кисень, повітря вентилюється — і з організму 

випаровується негатив. Вправи дає бажаний результат. 

ВПРАВИ «ЕНЕРГЕТИЗАТОР» 

Покласти схрещені руки на стіл перед собою. Притиснути підборіддя до грудей. 

Відчути розтягування м язів спини і розслаблення плечового пояса. З глибоким вдихом 

закинути голову назад, прогнути спину і розкрити грудну клітину. Потім на видиху 

знову розслабити спину і опустити підборіддя до грудей. 



В результаті цих дій розслаблюються м’язи шиї і плечового пояса, підвищується 

рівень кисню в крові, активізується вестибулярний апарат, посилюється приплив 

спинномозковій рідині, в центральній нервовій системі. 

До цього простого, але ефективного вправі я в основному вдаюся під час роботи 

за комп’ютером. Якщо виконувати його 5-10 хвилин, то зменшується, а то й зовсім 

проходити відчуття втоми, помітно краще починає «працювати голова», підвищується 

концентрація уваги. 

ВПРАВИ «СЛОН» 

Це одне з найбільш інтегруючих вправ «Гімнастики мозку» Підлоги Деннисона. 

Воно активізує і балансує всю цілісну систему організму «інтелект—тіло», покращує 

концентрацію уваги. 

Отже, вухо щільно притиснути до плеча. Одночасно витягнути одну руку, як 

хобот слона, і почати малювати нею горизонтальну вісімку, починаючи від центру 

зорового поля і йдучи вгору проти годинникової стрілки. Очі стежать за рухами 

кінчиків пальців. Потім поміняти руки. Вправу виконувати повільно, по 3-5 разів 

кожною рукою. 

Особливо інтригує твердження фахівців, що «Слон» дозволяє виявити приховані 

здібності і розширити межі можливостей мозку. 

Це лише частина вправ, яку пропонує кінезіологія. Як бачите, нічого складного, 

навпаки, все дуже просто і навіть весело. І головне, допомагає активізувати процес 

навчання! 


