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ENERGIJSKI FITNES 

Indijanske energijske kretnje in pridih Kung fu-ja za povrnitev izgubljene energije s prvinami 

fitnesa 

 

Misel na to zvrst treninga mi je prišla že pred leti, ko sem se srečala z energijskimi tehnikami po 

Carlosu Castanedi. Kaj več o njih si lahko preberete v moji učilnici https://majalesnik.si/fit-ucilnica/  

- Energijska dinamika po Carlosu Castanedi. 

Po dolgoletnem delu v fitnesu in z fitnes treningi me je narava sama začela umirjati in kazati pot 

tudi drugačnim zvrstem vadb. Predvsem pa je tu šlo za nekaj več. Iskala sem tehnike za 

samopomoč, za samozdravljenje tako fizičnega kot tudi čustvenega telesa. kajti bila sem izgorela, 

predvsem pa čustveno sesuta. In ker smo na takšnih energijskih ravneh ljudje polni negativnih 

hormonov, ki težko dajo možnost zbranosti in umirjenosti, sem iskala nekaj, kar je dinamično in 

učinkovito na vseh nivojih. Energijske tehnike to omogočajo.  

In ker sem še vedno 'fen' fitnesa, sicer dosti v manjšem obsegu, sem ga začela kombinirati z 

energijskimi tehnikami. Zdi se mi dobra kombinacija, predvsem iz vidika dobrega treninga (za 

tiste, ki ste vedno v občutku, da morate nekaj 'napumpati', tako kot jaz – neka vrsta odvisnosti jaz 

temu rečem) in pa iz vidika boljšega fokusa na dihanje ter zavestnejšega delovanja v smeri svojih 

težav na energijski ravni, ki so seveda zmanifestirane na fizični ravni.  

Tako je tukaj dosti globlja zgodba treninga, ki te ne zadovolji le na fizičnemu izgledu, ampak tudi 

pričara notranje zadovoljstvo na daljši rok. 

 

http://www.majalesnik.si/
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Tudi v programu 21 dnevne prakse za ZDRAVO in LAHKOTNO življenje veliko vaj in prakse 

temelji prav na energijskih tehnikah, zato vabljeni da si vsebino podrobneje pogledate na 

https://majalesnik.si/fit-online/. 

Ker pa sem radovedno bitje so me sočasno zanimale tudi kretnje kung – fu borilnih veščin, ampak 

samo kot prikaz osnov in načina izvedbe. Tudi v tem primeru gre za energijsko osnovo in ne za 

surovo moč.  

Kung fu izhaja iz daljnega VZHODA (Kitajske), glavne korenine pa ima v Indiji. 

Kung fu v prevodu pomeni notranji razvoj oziroma mojstrstvo. Gre za mojstrstvo obvladovanja 

svoje lastne energije. Pri kung- fuju se za razliko od skoraj vseh borilnih veščin, ne uči, kako 

premagati nasprotnika, temveč kako premagati sebe (svoj temni del). 

In zakaj bi kretnje kung fu- ja izvajali? 

Da bi aktivirali svoje solarno sonce – to je vaša moč/ogenj. Da aktivirate svoj 'aparat' za neko 

dejavnost – za več elana, za več življenja v sebi.  

Na splošno pa, da se očistite vseh negativnih energij, očistite svoje srce in osvobodite svojo originalno 

energijo oz. pridete do svoje moči.  

Energijski fitnes treningi vsebujejo torej prvine energijskih tehnik, kretnje kung – fuja in fitnesa. 

 Super kombinacija za krepitev telesa in duha. 

 

Ste za učenje z mano? 

Potem pišite na mojsvet@majalesnik.si  
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