
RELAKSACJA - Na czym 
polega? Czym jest? 

„Zaniepokojony umysł nie może istnieć w zrelaksowanym ciele” 
Edmund Jacobson

Relaks to zmniejszenie stanu napięcia somatopsychicznego w całym ciele z 
uwzględnieniem mięśni, narządów wewnętrznych oraz psychiki człowieka. Do języka 
polskiego słowo to trafiło z języka angielskiego, w którym relax oznacza: „odprężyć, 
zwolnić, rozluźnić, osłabić”, a słowo relaxation – „odprężenie, rozluźnienie, zwolnienie”.

W pracy „Relaks. Wskazówki dla lekarzy i pedagogów” relaks rozumiany jest jako 
„zwolnienie psychofizyczne, czyli wyeliminowanie naprężenia mięśni przy 
równoczesnym świadomym obniżeniu aktywności myśli”. Pojęcia relaks i relaksacja 
używa się najczęściej zamiennie, choć „relaks” często oznacza stan odprężenia fizycznego 
i psychicznego, a „relaksacja” proces osiągania tego stanu.
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Relaksacja rozumiana jest w tym tekście jako proces, dzięki któremu jesteśmy w 
stanie zredukować napięcie, uwolnić się od stresu, rozluźnić mięśnie, uspokoić oddech, 
uspokoić myśli, wyciszyć umysł, odpocząć, przygotować organizm do snu. Aby móc to 
zrobić zaproponujemy Wam 3 ćwiczenia, które umożliwią rozpoczęcie pracy nad 
świadomym kontrolowaniem i wyciszaniem swojego ciała i umysłu, co w obecnej sytuacji 
poprawi jakość naszego codziennego funkcjonowania.

Pamiętajcie, tylko regularne ćwiczenia i zastosowanie technik relaksacyjnych da 
możliwość w pełni  panowania nad ciałem, myślami i oddechem. Zachęcamy do 
ćwiczeń :) 

ĆWICZENIE 1
Aby rozpocząć pracę nad relaksacją ważna jest praca nad oddechem, poniżej ćwiczenie 
oddechowe:

1. Usiądź wygodnie z prostymi ale nie spiętymi plecami.
2. Weź normalny - mały wdech i mały wydech nosem.
3. Zatkaj prawą dziurkę kciukiem.
4. Oddychaj tylko przez lewą dziurkę, przez minutę.
5. Następnie zatkaj lewą dziurkę kciukiem.
6. Oddychaj tylko prawą dziurką, przez minutę.
7. Powtórz cały cykl (punkty 3-6)

WAŻNE! Ćwiczenie nie jest odpowiednie dla osób w bardzo ciężkim stanie zdrowia: cukrzyca typu 1, 
epilepsja, tętniak aorty, problemy z sercem, choroby nerek, jeśli masz wątpliwości zapytaj lekarza lub nie 
wykonuj ćwiczenia.

Zachęcamy Was do zapoznania się z treningami oddechowymi i do pogłębienia wiedzy 
na temat oddechu. Pierwszym krokiem może być obejrzenie krótkiego wykładu z TEDx 
Warsaw 2018 Pani Sandry Osipiuk, która jest fizjoterapeutą i trenerem oddechu.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Rf1pHUbvmvc
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ĆWICZENIE 2
Prosta relaksacja, która pozwoli na wsłuchanie się w swoje ciało i oddech. Wybierz 
dowolną muzykę relaksacyjną np. odgłosy natury, szum morza, śpiew ptaków, melodia 
pianina, czy inną, która będzie w stanie Cię zrelaksować -  trwającą nie dłużej niż 5 minut. 

1. Włącz muzykę.
2. Połóż się wygodnie na plecach.
3. Skup się na miarowym, spokojnym oddechu.
4. Obserwuj jak Twoja klatka piersiowa unosi się w górę i w dół.
5. Ćwiczenie trwa przez cały utwór relaksacyjny.

UWAGI: Początkowo Twoje myśli mogą krążyć i nie będziesz mógł/a się skupić na 
oddechu albo będziesz odbiegał/a myślami co jakiś czas. Tak bywa na początku! Praktyka 
czyni mistrza :) Ćwiczenie wykonuj każdego dnia, gdy leżysz w łóżku w oczekiwaniu na 
sen.

Link do przykładowej muzyki:
https://www.youtube.com/watch?v=bMptxI6ZeXY

ĆWICZENIE 3
Trzecim ćwiczeniem jakie chcemy Wam zaproponować to trening autogenny Schulza,. 
Trening autogenny ma pomagać w kształtowaniu takich cech osobowości, jak: 
wytrwałość, chęć współpracy oraz autoobserwacja. Umożliwiać lepszy wgląd w samego 
siebie. Ponadto ma być pomocny przy przezwyciężaniu negatywnych stanów 
psychicznych, takich jak: lęk, przygnębienie i niepewność. Ma również służyć do fizycznej 
i psychicznej regeneracji sił organizmu.

1. W myślach wydawaj sobie następujące polecenia: "Czuję ogarniający mnie spokój. 
Zaczynam się rozluźniać. Skupiam uwagę na sobie, delektuję się ciszą. "Wewnętrznie" 
uśmiecham się.

2. Przenieś uwagę na prawą rękę i powiedz sobie: "Moja prawa ręka jest przyjemnie 
ciężka. Staje się coraz cięższa, nie mogę już nią poruszać. Jest przyjemnie ciepła i 
rozluźniona". Sugestię możesz powtórzyć kilka razy, aż poczujesz, że ręka naprawdę 
jest rozluźniona i bezwładna. Staraj się formułować myśli przyjaźnie, ale stanowczo.

3. Przenieś uwagę na lewą rękę i powtórz proces. W ten sposób rozluźniaj całe ciało: ręce, 
nogi, brzuch, kark, mięśnie twarzy, głowy, barków, miednicy.

4. Gdy osiągniesz rozluźnienie wszystkich partii ciała, zajmij się uspokojeniem umysłu. 
Powiedz sobie: "Kiedy wdycham powietrze, napełnia mnie ciepło i radość. Kiedy 
wydycham - otwieram serce i umysł, uczucia i myśli swobodnie przepływają, 
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napełniają mnie wewnętrzna harmonia i ukojenie. Mój umysł jest spokojny i 
wyciszony, nie myślę o tym, co mnie otacza. Jestem w bezpiecznym miejscu, ogarnia 
mnie przyjemne uczucie zawieszenia, ale nie muszę wkładać w to wysiłku, to dzieje 
się samo”

5. Kiedy się rozluźnisz, poleż kilka minut, starając się o niczym nie myśleć, poczuj, że 
twoje ciało i umysł to jedność. Zapamiętaj to uczucie.

6. Zanim otworzysz oczy, powiedz sobie: "Jestem wypoczęta(-y) i zregenerowana(-y). 
Czuję, jak życiowa energia zaczyna we mnie krążyć, przepływać przez ręce, ramiona, 
nogi, brzuch. Moje ciało jest ożywione, pełne wigoru, radosne. Czuję się pełna(-en) 
energii, jestem gotowa(-y) do działania”.

7. Przeciągnij się, leniwie poruszaj rękami i stopami. Otwórz oczy i powoli wstań.

UWAGI: Możesz używać innych słów. Dostosuj ćwiczenie do swoich potrzeb. 
Najważniejsze jest, by osiągnąć stan relaksu bez żadnego przymusu. By poczuć efekty, 
konieczna jest systematyczność. Codziennie poświęć na relaks 10-20 minut. Na początku 
będziesz uczyć się doprowadzania ciała do stanu odprężenia. 
Autosugestia, ćwiczenie wyobraźni i przywoływanie w świadomości obrazów i scen, 
które sprawiają Ci przyjemność, ma wielką moc relaksacyjną. Siłą wyobraźni przywołaj 
klimat i piękno miejsca, w którym najlepiej wypoczywasz, a poczujesz spokój i napełnisz 
się energią na cały dzień.

Poniżej link do przykładowego treningu autogennego Schulza ( zachęcamy do znalezienia 
najlepszej wersji dla siebie, na youtubie jest sporo materiałów):
https://www.youtube.com/watch?v=K2ZU9diZgkI

KONIEC

Na koniec cytat który może pomóc w razie niepowodzeń lub braku motywacji do 
ćwiczeń.

„Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłaś coś zrobić w 
życiu, a tego nie zrobiłaś. Nie zrobiłaś, bo nie 

mogłaś”. Stanisław Lem 

POZDRAWIAMY ! PSYCHOLOG I PEDAGOG :)
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