
Cz.4- Stres- trochę bardziej praktycznie 

WIZUALIZACJA 

Techniki wizualizacyjne mają na celu przede wszystkim psychiczne odcięcie się od 
sytuacji, która powoduje stres. Polegają na świadomym wywołaniu w naszym umyśle 
pozytywnego obrazu. W sprzedaży dostępne są wizualizacje prowadzone, nagrane na 
płytach lub dostępne na stronach internetowych (są dostępne także darmowe). Można 
stworzyć własną wizualizację, w otoczeniu przyrody, w miejscu, które jest nam 
najbliższe, w którym czujemy się najlepiej. 

Celem tej metody jest wykreowanie obrazu siebie w przyjemnej, spokojnej sytuacji. 
Poza tym tego typu wizualizacja jest szczególnie przydatna w przypadku problemów z 
zasypianiem: 

1. Połóż się lub usiądź wygodnie i zamknij oczy; 
2. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś spokojnym, relaksującym według Ciebie 

miejscu, które uwielbiasz (na przykład na plaży, w górach) 
3. Teraz wyobraź sobie siebie w tym ulubionym, spokojnym miejscu – zobacz i 

poczuj wszystko to, co Cię otacza (dźwięki, zapachy, widoki) – głęboko się 
zrelaksuj i ciesz się chwilą; 

4. Możesz wracać do tego miejsca tak często, jak tylko chcesz – im częściej 
będziesz wyobrażał sobie swoją oazę, tym łatwiej i głębiej będziesz się 
relaksował, w pełni odpoczywał. 

Poniżej przykładowa wizualizacja morza 

1. Usiądź spokojnie i rozluźnij się. Weź kilka spokojnych oddechów, wdychając 
przez nos i wydychając powietrze głośno przez usta. Zrób 5 takich oddechów. 

2. Oczy zamknięte. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na plaży. Czujesz pod 
stopami ciepły piasek, na sobie ciepło promieni słonecznych. Otacza cię cisza. 
Słychać tylko odgłos morskich fal. Panuje absolutny spokój. 

3. Ciepła morska fala dotyka twoich stóp, obmywa je. Twoje stopy rozluźniają się. 
Wyobraź sobie, że fala morska obmywa twoje stopy kilkakrotnie. 

4.  Po chwili, ciepła fala morska powraca i obmywa całe twoje nogi. Pod jej 
cudownym dotykiem, nogi stają się lekkie i zrelaksowane. 

5. Powtórz tę scenkę, wyobrażając sobie kolejno pozostałe części twojego ciała 
obmywane przez morskie fale: uda, biodra, brzuch, tułów, dłonie, ręce, szyję, 
twarz, głowę i na końcu całe twoje ciało. 

6. Kiedy już jesteś całkowicie rozluźniony, zobacz siebie na plaży, leżącego na 
piasku i poczuj na sobie dotyk ciepłych promieni słonecznych, które przekazują 
całemu ciału, oczyszczonemu przez morskie fale, ogromną energię i siłę. 

7. Kiedy już osiągnąłeś stan spokoju i totalnej błogości, postaraj się wyciszyć 
myśli. Jeżeli pojawia się jakaś myśl, nie walcz z nią, pozwól jej przepłynąć nie 
zatrzymując jej. Pozostań w tego rodzaju swoistej pustce jak najdłużej. 

8.  Na koniec, zrób ponownie 5 wolnych i głębokich oddechów, otwórz powoli oczy 
i delikatnie porusz się, tak jakbyś wychodził z dobroczynnego snu. 

 


