
Cz.3- Stres- trochę bardziej praktycznie 

PRACA Z CIAŁEM 

Jest wiele metod opierających się na pracy z ciałem, wykorzystujących wpływ odczuć 
z ciała na samopoczucie. 

RUCH 

Jest to najprostsza forma relaksacji i odprężenia, w dodatku bardzo potrzebna naszym 
mięśniom oraz umysłowi. Ruch jest dobry w każdej postaci – może to być gimnastyka, 
taniec. Doskonałą formą ruchu jest zumba- połączenie gimnastyki z tańcem. 
Najważniejsze w ruchu jest to, by sprawiał on nam radość. 

RELAKSACJA JACOBSONA 

Polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii mięśni 
swojego ciała. Zazwyczaj terapia rozpoczyna się od napinania dominującej a potem 
drugiej ręki, następnie dominującej i drugiej nogi, mięśni brzucha, pleców, ramion, szyi 
i na końcu twarzy. Każdy element ciała napina się około 2–3 razy. Po każdym takim 
napięciu (trwającym około 5 sekund) należy całkowicie rozluźnić konkretny obszar 
ciała, skupić się na zmianie, jaka zaszła i w pełni poczuć stan odprężenia. Ćwicząc 
powinniśmy odczuć różnicę, jaka pojawia się w odczuciach płynących z ciała, gdy 
mięśnie były napięte oraz gdy są rozluźnione. 

 Warto poszukać nagrań z przebiegiem takiej sesji, żeby nie koncentrować się na 
kwestii- co dalej (zwłaszcza na początku pracy z tym treningiem) i całkowicie pogrążyć 
się w relaksie. Systematyczna praca nad opanowaniem odczuć z ciała pozwala 
skorzystać z tych umiejętności w sytuacjach napięcia w codziennym życiu. 

TRENING AUTOGENNY SCHULTZA  

Opracowany został przez niemieckiego lekarza i terapeutę, w oparciu o techniki jogi. 
Trening ten polega na monotonnym, stosunkowo długim powtarzaniu sobie sugestii 
dotyczących części naszego ciała. Na początek, możemy skupić się na swoich 
ramionach, albo rękach i monotonnie powtarzać przez kilka minut sugestię: 

„Rozluźniam prawą rękę, rozluźniam prawą rękę, rozluźniam prawą rękę… 
Moja prawa ręka staje sie ciężka, prawa ręka staje sie ciężka… 
Coraz cięższa, coraz cięższa… 
Moja prawa ręka jest bardzo ciężka, moja prawa ręka jest bardzo ciężka… 
Odczuwam ciężar powstający w prawej ręce”. 

Następnie zaprzestajemy mówienia i przez moment wczuwamy się w odczucia 
płynące z tego rejonu ciała. Tą samą procedurę stosujemy w odniesieniu do innych 
części ciała. Za każdym razem po wypowiedzeniu sugestii pozostajemy przez moment 
w ciszy wsłuchując się w nasze ciało. 

Uwaga: zdania wypowiadamy w myślach lub na głos. Możemy też słuchać nagrań, jak 
w treningu Jacobsona. 



Trening autogenny Schultza wymaga dłuższych ćwiczeń, by dobrze go opanować. 

MASAŻ RELAKSACYJNY 

Jest to relaksacja wykorzystująca dotyk, relaksuje ciało i duszę. Ważny jest 
odpowiedni ucisk ciała i jego rozgrzanie. Tego typu terapia jest bardzo skuteczna, gdyż 
wymaga jedynie naszego skupienia na dotyku i odbiorze przyjemnych bodźców, 
jednocześnie pozwala na całkowite wyłączenie, oderwanie od stresującej 
rzeczywistości. Ponieważ wymaga obecności drugiej osoby, może być dobrym 
sposobem spędzania wspólnie czasu. 

 


