
Cz.2- Stres- trochę bardziej praktycznie 

W życiu zbyt często spotykamy się z sytuacjami stresogennymi. Od problemów 
bytowych, nadmiaru obowiązków, poprzez problemy z najbliższymi, na zwykłych 
codziennych kłopotach skończywszy. 

Co robimy z trudnymi emocjami napięciami, które nas spotykają? Najczęściej 
nic. Jeśli nie rozładujemy ich to zostaną one skumulowane w naszym ciele. W 
przeciwieństwie do nas- nasze ciało nie zapomina. Każdego dnia zbiera nowe 
napięcia. Ponieważ nie dajemy mu przerwy, organizm jest w permanentnym stanie 
gotowości bojowej, ciągle napięty. Nawet, kiedy śpimy nie zawsze udaje nam się zażyć 
zasłużonego odpoczynku. Znamy to uczucie, kiedy w sytuacjach napięcia, czy 
podwyższonego stresu śpimy niespokojnie, budzimy się w nocy, czy mamy kłopoty z 
zasypianiem. 

Skumulowane napięcie prowadzi do niebezpiecznego wyniszczenia organizmu, 

szczególnie, jeśli stan ten utrzymuje się przez lata 

Oto kilka skutecznych metod na to, aby przejąć władzę nad stresem, odprężyć się, 
zrelaksować i nabrać sił. Warto poznać i przećwiczyć kilka takich technik, by w trudnej 
sytuacji szybko sięgnąć po proste lekarstwo bez recepty i co najważniejsze- bez 
chemii. 

ODDYCHANIE 

Praca z oddechem jest jedną ze skuteczniejszych technik relaksacyjnych. 
Chodzi o to, aby go spowolnić i nadać mu odpowiedni rytm -ten sposób wpływa 
skutecznie na wyciszenie naszych emocji. Spowalnianie oddechu jest także świetnym 
sposobem na rozluźnienie podczas wystąpień publicznych. 

Dobrze jest stosując relaksację oddechem uruchomić oddychanie przeponą. O ile dla 
mężczyzn oddychanie przeponowe jest naturalne, kobiety częściej oddychają klatką 
piersiową, co spłyca oddech i negatywnie wpływa na dotlenienie organizmu. Może to 
skutkować gorszą pracą wszystkich organów. 

GŁĘBOKIE ODDYCHANIE 

1. Przyjmujemy wygodną pozycję. 
2. Wdychamy powietrze nosem- bardzo powoli, licząc przy tym do 4. 
3. Następnie wstrzymujemy oddech licząc do 7. 
4. Teraz powoli, cienką strużką wydychamy powietrze, licząc do 8. 
5. Po chwili powtarzamy cały cykl; 

4-5 takich cykli powinno pozwolić nam opanować emocje i stres. 

Innym sposobem pogłębiania relaksacji przez oddech jest skupianie się na 
oddechu z jednoczesnym powtarzaniem w myślach słowa klucza. Przy wdechu 
mówimy lub myślimy wybrane słowo, np. szczęście, radość, wolność, spokój a przy 
wydechu np. strach, napięcie, ból, smutek. Słowo klucz może być dowolne. Chodzi o 
to, aby umysł koncentrował się na oddechu a złe myśli nie zakłócały naszego relaksu. 



Podczas wdechu otwieramy się na odczucie, że pobieramy tlen i energię, która zasila 
nasze ciało i psychikę. Możemy wyobrażać sobie, że wdychamy jasne światło, które 
jest kwintesencją miłości, dobra, obfitości, akceptacji i spokoju. Podczas wydechu 
wyobrażamy sobie, że wydychamy z siebie cały zużyty dwutlenek węgla, starą zużytą 
i niepotrzebną energię, wszystkie napięcia, zmęczenie, stres zmartwienia.  

 


