
             FORMY RELAKSACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 

 

Współczesne życie, pełne pośpiechu i stresu, obecna sytuacja epidemii 

stawia nam coraz trudniejsze wyzwania, co rodzi liczne napięcia i 

może być przyczyną wielu problemów emocjonalnych. 

Oto kilka prostych i sprawdzonych sposobów na to, jak się 

zrelaksować w domowym zaciszu. 

 

Skutki napięć i trudności emocjonalnych mogą wyrażać się w dolegliwościach 

somatycznych (bóle głowy, pleców, brak lub nadmierny apetyt, i inne) lub 

psychicznych (ciągłe zmęczenie, trudności ze snem, drażliwość itp.). Czasami 

przyczynia się to do braku zadowolenia z życia i frustracji, ale niejednokrotnie może 

być czynnikiem wywołującym lub sprzyjającym wystąpieniu kryzysów psychicznych 

(np. depresja, lęk napadowy, bezsenność). 

 

Relaksacja może być metodą, która w mniej nasilonych problemach zapewnia istotną 

ulgę, a w bardziej złożonych – może być dodatkowym elementem terapii. 

 Podstawowe ćwiczenia relaksacyjne są proste i możliwe do zastosowania w warunkach 

domowych. 

Stosowanie metod relaksacyjnych nie wymaga wielkich nakładów – potrzebne jest ciche 

miejsce, w którym swobodnie możemy przyjąć wygodną pozycję (leżącą, pół leżącą, a 

niekiedy siedzącą). Trzeba znaleźć jedynie 15–20 minut, które przeznaczymy w pełni na 

odprężenie. Pomocna może być spokojna, lubiana i przyjemna muzyka. 

Jak zacząć relaksację? 

Relaksację zaczynamy od wykonania kilku głębokich i spokojnych 

oddechów przeponowych (oddychanie torem brzusznym). Ważne jest aby się na 

oddechach skoncentrować, starać się myśleć tylko o tym, czyli wykonywać je 

świadomie. Spróbuj następnie pomyśleć: 

„Kładę dłonie na brzuchu i wyobrażam sobie, że oddycham do miejsca umieszczonego pod 

twoimi dłońmi, tak aby powoli wypełnić powietrzem znajdujący się tam balon. (…) Biorę 

przesadnie długi, spokojny wdech i wyobrażam sobie, że balon wypełnia się po brzegi, 

niezbyt mocno, tak że jego ściany są wciąż miękkie. Spokojnie wypuszczam powietrze. (…) 

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

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

Wykonaj 10 takich świadomych oddechów – być może zauważysz, że każdy z nich jest 

spokojniejszy i przynosi stopniowe odprężenie. 



Techniki relaksacyjne 

1.Relaksacja mięśni Jacobsona 

W przypadku nasilonego niepokoju, gdy trudno jest na dłużej pozbyć się napięcia i lęku, 

przydatna jest metoda bazująca na progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona. Polega to w 

głównej mierze na stopniowym, świadomym napinaniu i rozluźnianiu kolejnych grup 

mięśni. Możesz sobie na przykład pomyśleć: 

„Zaciskam mocno prawą pięść, na kilka sekund, próbuję zachować świadomość pracy 

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

pojawia się mrowienie. Próbuję rejestrować odczucia płynące z zaciśniętej pięści. Teraz 

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

Następnie powtarzamy to ćwiczenie zaciskając i rozluźniając lewą dłoń, po to by dalej w ten 

sam sposób świadomie kurczyć i rozkurczać kolejne, większe grupy mięśni (ramion, 

brzucha, pośladków, ud, łydek i stóp). 

2.Techniki wizualizacyjne 

U osób, które są w stanie utrzymać skupienie przez kilka lub kilkanaście minut, bardziej 

przydatne mogą być techniki wizualizacyjne. W ich ramach tworzy się plastyczne 

wyobrażenie miejsca, które wyzwala przyjemne uczucia. Typowe takie wyobrażenia to na 

przykład zielona łąka, polana w lesie, słoneczna plaża, brzeg spokojnej rzeki – miejsca, 

które kojarzą się ze spokojem, relaksem i bezpieczeństwem. Próbując sobie taką sytuację 

wyobrazić można pomyśleć: 

„Wyobrażam sobie swoją wymarzoną łąkę. Jestem teraz na niej. Stąpam po aromatycznym, 

ciepłym mchu (…) promienie słońca delikatnie głaszczą moje ramiona i twarz (…) czuję 

delikatny wiatr we włosach (…) dzień jest spokojny, ciepły i przyjemny (…) drzewa wokół 

szumią delikatnie (…) w powietrzu unosi się delikatny i miły zapach sosny (…) gdzieś w 

górze słyszę leniwy śpiew ptaków (…)”. 

3.Medytacja Mindfulness (uważności) 

Mindfulness, to inaczej uważność, czyli umiejętność pełnego skupienia uwagi na wybranym 

wycinku rzeczywistości. W technice Mindfulness chodzi o skupienie się na „tu i teraz”, o 

pełne zaangażowanie w to, co dzieje się w tym miejscu i w tym momencie. W tej technice 

zawieszamy martwienie się o przyszłość czy rozpamiętywanie przeszłości. Nawet tej sprzed 

3 minut. 

 

Mindfulness ma tę przewagę nad innymi technikami relaksacji, że nie wymaga żadnego 

przygotowania, nawet odosobnionego miejsca, bo można ją wykonywać w całkowicie 

dowolnym miejscu oraz w dowolnie określonym przedziale czasowym. 



Ideą medytacji Mindfulness jest poświęcenie pełnej uwagi jednemu fragmentowi 

rzeczywistości. To może być dowolna rzecz: jakiś przedmiot w Twoim otoczeniu, słowo, 

obraz, muzyka, to, jak idziesz, siedzisz, oddychasz, cokolwiek. Chodzi o to, żeby przez 

dłuższą chwilę poświęcić się kontemplacji tylko tej rzeczywistości. 

Dla przykładu – niech to będzie drzewo. 

• Uruchom zmysł wzroku: Obejrzyj to drzewo bardzo dokładnie. Czy jest wysokie/ niskie? 

Smukłe/ krępe? Jakie ma liście: kolor/ kształt/ grubość? Czy liście są zniszczone? Czy jest 

ich dużo czy mało? Czy to drzewo ma długie gałęzie czy krótkie? Giętkie czy kruche? Czy 

ma kwiaty/ owoce szyszki/ orzechy/ igły? Jakie są te kwiaty? Jaki mają kolor/ kształt/ 

fakturę? Jakie są owoce, jaki mają kolor/ kształt/ fakturę / wielkość? Jakie są 

szyszki/orzechy/igły? Jaka jest kora tego drzewa? Jaki ma kolor/ fakturę? Czy na drzewie są 

jakieś gniazda/ dziuple? Jakie zwierzęta tam mieszkają? 

Niech relaksacja stanie się Twoim codziennym przyzwyczajeniem – powodzenia! 


