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MONIKA MATSCHNIG: TREMA
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Ko se breme v supermoč spremeni

V nekem trenutku se vse oči v prostoru obrnejo proti nam. Nezno-
sno tišino velikega pričakovanja bi lahko rezali z nožem. To bi bil 
trenutek za glasno, samozavestno besedo, jasen pogled in pokončno 
držo. A kaj ko smo zaradi strahu in treme izgubili nadzor nad 
svojim telesom, glasom in čuti. Pomembna predstavitev, čestitka 
na družabnem srečanju ali zgolj obvestilo hišnemu svetu  v delčku 
sekunde izpuhtijo v črnino nedostopnega spomina. In naenkrat pod 
žarometi postane vroče, zelo vroče …  

Zaradi vsega naštetega je strah pred izpostavitvijo eden najpo-
gostejših in najbolj hromečih dejavnikov našega družbenega 
življenja. Avtorica pa nam v pričujoči knjižici razkriva odrešujoče 
spoznanje: trema je povsem naraven odziv telesa na izjemne 
situacije. Je dodatna moč in naravni doping, ki nam pomaga 
premagati vse ovire.  

Diplomirana psihologinja, poslovna in osebna svetovalka ter 
nekdanja vrhunska športnica Monika Matschnig v svoji uspešnici 
Trema predstavlja preproste metode, s katerimi lahko tremo uspe-
šno obvladamo in jo obrnemo sebi v prid.   Da je to res mogoče, 
nam pod sojem odrskih luči dokazuje simpatična vidra Magda. 

Uspešnica Trema nadaljuje serijo knjižic Mali učbenik preživetja 
s praktičnimi napotki in preprostimi vajami za samopomoč v raz-
ličnih duševnih stiskah in težavah.  V knjižici Glavo gor! so zbrane 
vaje zoper stres in slabo voljo; naslov Le pogum! ponuja zbirko vaj 
zoper strah, paniko in razbijanje srca; knjižica Vso srečo! pomaga 
zoper črnogledost, negotovost, smolo in spodrsljaje; takojšnja 
pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijetnostih je zbrana v 
knjigi Z ljubeznijo …; nasveti za krepčilni dremež in trdno nočno 
spanje nosijo naslov Dobro spi!; zadnja v nizu, z naslovom Vse v 
redu,  pa deluje  proti uničujočemu vplivu obremenitev, travm 
in podobnih težav.

Priročna knjižica malega formata je primerna za vse starosti, 
uporabna tako za posameznike kot za skupine – od šolarjev in 
šolskih skupnosti do domov za ostarele. Ko bo trema postala naša 
zaveznica, bomo samozavestno nastopali tako pred razredom kot 
pred polno dvorano. 



3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

O avtorjih

Monika Matschnig (1974) živi in ustvarja blizu Münchna v Nemčiji. Je diplomirana 
psihologinja, kovč ter osebna in poslovna svetovalka. Nekdanja vrhunska športnica je s 
svojim podjetjem Učinek. Vedno. Povsod kot vodilna strokovnjakinja za govorico telesa 
že več kot petnajst let mednarodno uspešna in je bila za to tudi že večkrat odlikovana. 
Kot javna govorka letno priredi približno 120 predavanj in seminarjev. Predava na 
številnih univerzah, njene stranke so domača in tuja podjetja. Na seminarjih poskrbi 
za to, da s svojim nastopom vsakdo zablesti. 

Kai Pannen (1961) je študiral slikarstvo in film v Kölnu, od leta 1990 pa dela kot ilustrator 
in ustvarjalec risank. Knjižne ilustracije predstavljajo težišče njegovega delovanja. Med 
drugim je ilustriral knjige Kako naj se (ne) prepiramo, Glavo gor!, Le pogum!, Vso srečo!, 
Z ljubeznijo …, Trema. Kai Pannen živi in spi (navadno kratko in dobro) v Hamburgu. 

Iz knjige

©
 A

nd
re

a 
Kö

hl
er


