
Relaksacja w warunkach domowych 

 

 Współczesne życie w pośpiechu i stresie, a zwłaszcza obecna nowa sytuacja na 

świecie, stawia nam trudne wyzwania.  Rodzi to liczne napięcia i może niestety 

być też przyczyną trudności emocjonalnych. A zatem jak możemy zrelaksować się 

w warunkach domowych? 

Skutki napięć i problemów emocjonalnych mogą uwidaczniać się w postaci dolegliwości 

somatycznych (np. bóle głowy, pleców, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, brak lub 

nadmierny apetyt, trudności seksualne i inne) lub psychicznych (ciągłe poczucie zmęczenia, 

problemy ze snem, kłopoty z koncentracją i pamięcią, drażliwość itp.). Często sytuacja ta 

może być czynnikiem wywołującym lub ułatwiającym wystąpienie kryzysów psychicznych 

(np. stany depresyjne, ataki paniki, choroby psychosomatyczne). 

Relaksacja może być jedną z metod, która w mniej przytłaczających problemach zapewnia 

wyraźną ulgę, a z kolei w trudniejszych – może być wsparciem terapii. Nawet drobne starania 

o poprawę własnego komfortu i spokoju ducha są lepsze niż bierne oczekiwania, że napięcie 

kiedyś „samo przejdzie”. Życie jest „tu i teraz”, więc nie ma co odkładać tego co dobre na 

bliżej niesprecyzowaną przyszłość. Podstawowe ćwiczenia relaksacyjne są łatwe i możliwe 

do zastosowania w warunkach domowych. 

Stosowanie metod relaksacyjnych nie wymaga wielkich przygotowań – przyda się jakieś 

ciche miejsce, w którym możemy przyjąć wygodną dla nas pozycję (leżącą, półleżącą czy 

siedzącą). Trzeba też znaleźć zaledwie 15–20 minut, które przeznaczymy na nasze 

odprężenie. Przydatna może być również spokojna, lubiana i przyjemna dla nas muzyka. 

Jak zacząć relaksację? 

Relaksację zaczynamy od wykonania paru głębokich i spokojnych oddechów przeponowych. 

Ważne jest, aby się na naszych oddechach skoncentrować i postarać się myśleć tylko o nich, 

czyli wykonywać je z pełną uwagą. Spróbuj następnie pomyśleć: 

„Kładę dłonie na brzuchu, nieco poniżej pępka, i wyobrażam sobie, że oddycham do miejsca 

umieszczonego pod moimi dłońmi, tak aby powoli wypełnić powietrzem znajdujący się tam 

balon. (…) Biorę bardzo długi, spokojny wdech i wyobrażam sobie, że balon wypełnia się po 

brzegi, nie za mocno. Tak, że jego ściany są wciąż miękkie. Spokojnie wypuszczam powietrze. 

(…) Mój wydech trwa dłużej niż wdech. (…) Mam pełną świadomość każdego wdechu i 

wydechu (…), skupiam się na doznaniach płynących z mojego ciała (…).” 

Wykonaj 10 takich pełnych, świadomych oddechów – możliwe, że zauważysz, iż każdy z 

nich jest spokojniejszy i przynosi stopniowe odprężenie. 

 



Techniki relaksacyjne 

Poprzednie ćwiczenie pozwala zmniejszyć stan pobudzenia psychofizycznego i ułatwia 

skupienie się na dalszych zadaniach. Jest to „klucz” do skutecznej relaksacji. Następnie 

możemy przejść do pogłębionych technik relaksacyjnych. 

Relaksacja mięśni Jacobsona 

W sytuacji nadmiernego niepokoju, gdy trudno jest na dłużej pozbyć się poczucia napięcia 

czy lęku, bardzo przydatna jest metoda progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona. Polega ona 

na stopniowym, świadomym napinaniu i następnie rozluźnianiu kolejnych partii mięśni. 

Można na przykład pomyśleć: 

„Zaciskam mocno prawą pięść, na parę sekund, próbuję mieć świadomość pracy każdego 

mięśnia mojej dłoni. Zaczynam czuć, że dłoń staje się trochę cieplejsza (…), lekko drży (…), 

pojawia się mrowienie. Próbuję być uważnym na odczucia płynące z zaciśniętej pięści. Teraz 

zupełnie ją rozluźniam (…). Obserwuję doznania płynące z rozluźnionej dłoni (…). 

Następnie powtarzamy to ćwiczenie zaciskając i rozluźniając lewą dłoń. Dalej w ten sam 

sposób z uwagą kurczymy i rozkurczamy kolejne, większe partie mięśni (ramion, pośladków, 

brzucha, ud, łydek i stóp). 

Techniki wizualizacyjne 

U tych osób, które są w stanie utrzymać koncentrację przez kilka lub kilkanaście minut, 

bardziej przydatne mogą okazać się techniki wizualizacyjne. W ramach nich tworzy się 

plastyczne wyobrażenie takiego miejsca, które wyzwala w nas przyjemne doznania. Może być 

to zielona łąka, polana na środku lasy, widok ze szczytu góry, słoneczna plaża, brzeg jeziora – 

miejsca, które kojarzą nam się ze spokojem, rozluźnieniem i bezpieczeństwem. Gdy 

próbujemy sobie taką sytuację wyobrazić możemy pomyśleć: 

„Wyobrażam sobie wymarzoną łąkę. Jestem teraz na niej. Chodzę po przyjemnym, ciepłym 

mchu (…) promienie słońca delikatnie ogrzewają moje ramiona i twarz (…) czuję delikatny 

wiatr na swojej skórze (…) dzień jest ciepły i przyjemny (…) liście drzew wokół mnie szumią 

delikatnie (…) w powietrzu unosi się miły zapach kwiatów (…) gdzieś w oddali słyszę 

przyjemny śpiew ptaków (…)”. 

Wizualizację można zakończyć na przykład taką sugestią: 

„Napięcie znika i ogarnia mnie spokój (…) ciało jest odprężone (…) myśli płyną swobodnie 

(…) za chwilę otworzę oczy i będę wypoczęta/wypoczęty jak po zdrowym śnie”. 

Jeśli natomiast stan relaksu ma być wstępem do lepszego snu, sugestia taka może dotyczyć 

uczucia relaksu i nadchodzącej senności. 

 



Trening autogenny Schultza 

Ta technika relaksacyjna opiera się głównie na autosugestii, jednakże nie brakuje tu też 

elementów hipnozy, klasycznej jogi czy nawet medytacji zen (aczkolwiek bez warstwy 

duchowo-religijnej). 

Istotna jest tu pozycja ciała. Należy położyć się na wznak, a rękoma ułożonymi wzdłuż 

tułowia. Nogi powinny być lekko uniesione (grubsza książka owinięta w ręcznik w zupełności 

wystarczy) ale tak, cała pięta wystawała poza podparcie. To ważne. 

Po ułożeniu się i wyrównaniu oddechu czas na sugestię. 

Instrukcja jest bardzo prosta. Spokojnie, powoli (w myślach) mówimy: 

Całą moją uwagę skupiam na ręce prawej... Moja prawa ręka staje się ciężka, coraz cięższa... 

Moja prawa ręka coraz bardziej ciąży ku ziemi... Moja prawa ręka staje się ciężka jak ołów... 

To samo serwujemy ręce lewej, obu nogom, tułowiowi i na końcu głowie. 

Jakich należy spodziewać się efektów? Przede wszystkim poczucia odprężenia, niekiedy 

„bycia poza czasem”. Nie ma reguły. Niektórzy zasypiają (zapobiegliwi nastawiają budziki). 

Ale tym, którzy doświadczą odprężenia, należy pozwolić na powrót do rzeczywistości. 

Instrukcja jest analogiczna: 

Całą moją uwagę skupiam na ręce prawej... Moja prawa ręka staje się lekka, coraz lżejsza... 

Moja prawa ręka staje się lekka jak piórko... 

A gdy już całe ciało zostanie odciążone, mówimy: 

Jeszcze chwilę poleżę, a gdy poczuję taką potrzebę, policzę od trzech do jednego i wówczas 

otworzę oczy... 
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