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RELAKSACJA – PRAKTYCZNY PORADNIK 
Poradnik stworzony w ramach zajęd „ Samodzielny projekt- psychologia rozwoju” w roku akademickim  

2014/ 2015, przez Andrzeja Jankowskiego, studenta I roku Psychologii na SWPS w Sopocie. 

 

Spis treści: 

1. Czym jest relaksacja? 

2. Jakie są cele praktykowania relaksacji? 

3. Wskazówki do dwiczeo. 

4. Odczucia pojawiające się podczas dwiczenia relaksacji. 

5. Relaksacja ruchowa- pulsowanie. 

6. Relaksacja statyczna. 

7. Trening autogenny Shultza. 

8. Relaksacja poprzez oddech. 

9. Wizualizacja- oczyszczający wodospad. 

10. Pomoce w praktyce relaksacji. 

 

1. Czym jest relaksacja? 

Relaksacja jest przyjemnym stanem psychofizycznego rozluźnienia, odczuwanego jako 

odprężenie, wewnętrzny spokój, łagodna euforia. 

Specyficzne dla stanu relaksu jest zmniejszenie aktywności układu współczulnego, 

zmniejszenie tempa przemiany materii, zwolnienie i pogłębienie oddechu, oszczędniejsza 

praca serca, mniejsze zużycie tlenu, zmniejszenie napięcia mięśni, rozszerzenie niektórych 

naczyo krwionośnych. 

Relaksacja jest wykorzystywana w psychologii przy leczeniu depresji, nerwic, napadów 

lękowych, bezsenności, koszmarów, bólów głowy, nadciśnienia, przewlekłego bólu. 

Pomaga utrzymad zdrowie i równowagę. 

 

2. Jakie są cele praktykowania relaksacji? 

- odpoczynek- regeneracja fizyczna i psychiczna 

- poprawienie funkcjonowania pamięci i uwagi 

- zwiększenie poczucia niezależności i poziomu samooceny 

- przemiana osobowości 

- poprawa jakości snu 

- poprawa jakości życia codziennego 

- uwolnienie się od niepokoju i napięd emocjonalnych 

- element terapii behawioralnej (m.in. systematyczna desensytyzacja) 

- terapia m.in. nerwic, fobii, depresji, napadów lękowych 



2 
 

3. Wskazówki do ćwiczeń 

- na początku praktykowad krótko, ale często: dwiczyd codziennie, chociażby 10 minut 

- stworzyd odpowiednie warunki- spokojny okres w ciągu dnia, wygodny strój, wywietrzone 

pomieszczenie, nie dwiczyd po posiłku 

- wnosid relaksację do życia codziennego, np. dwiczenia w autobusie lub w pracy 

- odpowiednie podejście: dwiczyd dla przyjemności i pozytywnych efektów, ciekawośd 

 

4. Odczucia pojawiające się podczas ćwiczenia relaksacji 

Podczas dwiczenia relaksacji mogą pojawiad się różne doznania w ciele czy zmiany w 

sposobie myślenia. Rozluźnienie odczuwane jest zazwyczaj jako ciężkośd ciała i przyjemne 

mrowienie. Pojawiają się również odczucia ciepła, miękkości, lekkości. Na poziomie umysłu- 

wrażenie spokoju, wyciszenia, poszerzenia lub przeciwnie- zawężenia uwagi. 

Pojawiad się mogą również wrażenia kołysania, wirowania, zapadania się, mrowienia, kłucia, 

swędzenia, natłoku myśli. Wszystkie one są wynikiem uwalniania się napięd. 

 

5. Relaksacja ruchowa- pulsowanie 

Pulsowanie to mało znana, jednak prosta i skuteczne metoda, związana z „chioską jogą”- qi 

gong. Stajemy w rozkroku, nogi na szerokośd ramion, kolana powinny byd lekko ugięte. Ręce 

luźno wzdłuż ciała, oczy zamknięte. Ciało rozluźnione. 

Wykonujemy „pulsowanie”, w rytmie około 2 razy na sekundę. Podnosimy się na palcach, 

odrywając pięty od podłoża na wysokośd ok. 2 cm i następnie, swobodnie opuszczamy ciało i 

pozwalamy mu swobodnie opaśd. Przez cały czas trwania dwiczenia pozostawiamy ciało 

swobodne, luźne i bezwładne i skupiamy się na jego odczuwaniu. Możemy sobie wyobrazid, 

że jak staje się ono co raz cięższe, jakby wrastało w ziemię.  Podczas tego dwiczenia powinny 

pracowad tylko mięśnie łydek, reszta ciała powinna byd rozluźniona. Pulsację taką należy 

wykonywad przez około 5-7 minut. 

 

6. Relaksacja statyczna 

Dwiczenie te powinno wykonywad się na początku na leżąco- albo w zwykłej pozycji z rękoma 

wzdłuż ciała, albo w „pozycji trupa”- ręce na boki. Po opanowaniu, można wykonywad je na 

siedząco i stojąco. 

Dwiczenie to ma dwie fazy. Pierwsza z nich to wczuwanie się po kolei w poszczególne 

obszary ciała i rozluźnianie ich, w następującej kolejności: barki, ręce, klatka piersiowa, 

brzuch, pośladki, plecy uda, nogi, i na koocu, ze szczególną uwagą twarz- usta, szczęka, oczy. 

Całośd trwa 2-7 minut, na każdej części skupiamy się do momentu, aż poczujemy, że jest ona 

rozluźniona, może to byd ok 10 sekund na każdą partię. Po rozluźnieniu, spoczywamy w tym 

stanie i biernie obserwujemy pojawiające się w wrażenia w ciele. 
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Gdy jesteśmy już rozluźnieni, przechodzimy do drugiej fazy. Polega ona na tym, że skupiamy 

się na miejscach, w którym ciało styka się z podłożem. Dzięki temu bardzo szybko i 

skutecznie pogłębimy rozluźnienie. Towarzyszyd temu powinno pojawienie się uczucia 

ciężkości. Wykonujemy to przez ok. 1-4 minuty. Następnie, ponownie spoczywamy w stanie 

relaksacji oraz obserwacji ciała i myśli przez kilka minut.  

 

7. Trening autogenny Shultza 

Trening autogenny to metoda opracowana przez niemieckiego lekarza Johannesa Schultza, 

który zaobserwował, że podczas dwiczenia jogi oraz medytacji zen, pojawiają się określone 

wrażenia w ciele, w określonej kolejności. W swej metodzie skupił się właśnie na 

wywoływaniu tych wrażeo, poprzez wykorzystanie autosugestii. 

Autosugestia jest słownym komunikatem formułowanym w myślach, który pomaga utrzymad 

koncentrację oraz ukierunkowad uwagę, pomagając tym samym uzyskad określone efekty. 

 

Kolejnośd wrażeo, które wywołuje się w treningu autogennym jest następująca: 

- ciężkośd 

- ciepło 

- regulacja pracy serca 

- swobodny i naturalny sposób oddychania 

- odczucie ciepła w splocie słonecznym 

- odczucie jasności umysłu i chłodu na czole 

Sposób wywoływanie wrażeo: 

Połóż się w pozycji leżącej, jak w poprzednim dwiczeniu. Daj sobie chwilę na wstępne 

rozluźnienie. Spokojnie i powoli powiedz sobie w myślach „moja prawa ręka jest bardzo 

ciężka”, powtórz tę frazę 5-6 razy. Za każdym, skup się tylko i wyłącznie na tej myśli, niech 

Twoja uwaga będzie ograniczona tylko do niej. Następnie, przejdź do kolejnych partii ciała. 

Kolejnośd jest następująca: lewa ręka, prawa noga, lewa noga, na koocu powtarzamy 

formułę „moje całe ciało jest bardzo ciężkie”. 

Z początku, możemy nie odczuwad ciężkości, jednak jest to normalnie i należy kontynuowad 

dwiczenia. Po pewnym czasie, na pewno odczujemy określone wrażenia. Gdy opanujemy 

wywoływanie odczucia ciężkości ciała, przechodzimy do odczucia ciepła. Powtarzamy tak 

samo „moja prawa ręka jest bardzo ciepła”, itd.  

Następne formuły to „mój splot słoneczny jest promieniście ciepły”, „serce bije równo i 

spokojnie”, „oddech jest zupełnie spokojny'” oraz „moje czoło jest przyjemnie chłodne”. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Schultz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zen
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8. Relaksacja poprzez oddech 

Dwiczenie to warto wykonywad przede wszystkim po dwiczeniu relaksacji statycznej, można 

też praktykowad je na spacerze czy podczas jazdy autobusem. Rozluźnienie oddechu jako 

takiego jest trudne, łatwiej jest rozluźnid mięśnie brzucha, co prowadzi do automatycznego 

rozluźnienia oddechu. 

Istnieją dwie wersje tego dwiczenia. Pierwsza z nich polega na utrzymywaniu uwagi na 

mięśniach brzucha i pozwalaniu, aby stały się one co raz bardziej miękkie i rozluźnione. Nie 

zmieniamy nic, nie modyfikujemy, po prostu obserwujemy i rozluźniamy. Druga wersja 

polega na tym, że delikatnie modyfikujemy oddech i robimy nieznacznie mocniejszy wdech. 

W obu wersjach, na wydechu skupiamy się na tym, aby maksymalnie się rozluźnid, chod 

często dzieje się to naturalnie. Możemy przy tym wyobrażad sobie, że z każdym wydechem 

zapadamy się w podłoże. 

Instrukcja wydaje się prosta, jednak efekty tego dwiczenia pojawiają się dopiero po kilku 

dniach jego regularnego stosowania.  Powtarzanie tego dwiczenia często i przez klika dni, 

prowadzi do poczucia głębokiego spokoju emocjonalnego i równowagi. 

 

9. Wizualizacja- oczyszczający wodospad 

Przygotowanie- rozluźnij najpierw ciało i oddech, możesz wykorzystad w tym celu poprzednie 

dwiczenia. Wczuj się w swoje ciało i postaraj się uświadomid wszystkie napięcia, konflikty, 

negatywne emocje i myśli. Nie werbalizuj tego, po prostu odczuwaj w ciele, oddechu, 

myślach i wyobrażeniach. Może pojawid się wrażenie niespójności, niezadowolenia, 

dyskomfortu, niepokoju itp.  

Dwiczenie- wizualizacja połączona z oddechem 

Wyobraź sobie, że z każdym wdechem wciągasz jasne i uzdrawiające światło. Przenika ono 

całe ciało, a szczególnie dociera do nieprzyjemnych emocji. Na wydechu, wyobraź sobie, że z 

Twojego ciała wychodzą wszystkie negatywne myśli, emocje i zachowania, które ulatniają się 

w postaci ciemnego dymu. Najważniejsze w tym dwiczeniu jest odczuwanie napięd i intencja 

uwalniania ich połączona z rozluźniającym wydechem. 

Dwiczenie- wodospad 

Wyobraź sobie, że jesteś na łonie natury i widzisz przed sobą piękny wodospad. Woda jest 

krystalicznie czysta i świetlista. Odczuwając napięcia, wejdź pod wodospad i poczuj jak 

wymywa on wszystkie Twoje napięcia. Poczuj jak woda spływa po Tobie i stopniowo 

rozpuszczają się wszystkie napięcia. Poświęd na to kilka minut, aż poczujesz się oczyszczony i 

spokojny. 
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10. Pomoce w praktyce relaksacji 

Istnieje wiele sposobów na wspomaganie nauki i praktyki relaksacji. Są to między innymi 

książki, nagrania, zioła czy biofeedback. 

Książki 

Istnieje wiele książek na temat relaksacji, np. „Hipnoza, sen, medytacje” Janusz Jędrzejczyk; 

„Podstawy relaksacji, medytacji i odmiennych stanów świadomości” Rafał Seremet; „Treningi 

Relaksacyjne” Stanisław Siek. 

Nagrania 

Istnieje wiele nagrao, głównie z treningiem autogennym i treningiem Jacobsona. Warto 

poszukad ich w Internecie. Przykładem są nagrania Adama Bytofa, które udostępnia on za 

darmo na stronie http://autohipnoza.pl/nagrania Można też nagrad samemu instrukcje do 

dwiczeo. 

Zioła 

Istnieją zioła wspomagające relaksację, zaliczyd można do nich między innymi: melisę, ziele 

Damiana, męczennicę. 

Biofeedback 

Biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli urządzenie które na bieżąco udziela nam informacji 

zwrotnej na temat fizjologicznego stanu naszego organizmu. Do samodzielnej praktyki 

relaksacji można polecid biofeedback GSR i HRV. 

 

 

Dziękuję za uwagę i zachęcam do ćwiczeń! 

Andrzej Jankowski 
Andrzej.Jankowski91@gmail.com 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/153916/podstawy-relaksacji-medytacji-i-odmiennych-stanow-swiadomosci
http://autohipnoza.pl/nagrania
mailto:Andrzej.Jankowski91@gmail.com

