
Relaksacja

Relaksacja to najlepszy sposób na 

przejęcie kontroli nad swoim ciałem.



Tylko pomyśl, co by było 

gdybyś…

– pozbył się stresu i potrafił jeszcze lepiej wykorzystywać 

swój potencjał w szkole,

– po dniu ciężkiej pracy szybko osiągnął głęboko 

regenerujący relaks,

– znacznie poprawił koncentrację lub

– błyskawicznie się uczył w przyjemny sposób?



Relaksacja to stan, w którym organizm

jest spokojny, rozluźniony, a wszelkie

reakcje stresowe są zatrzymane.

– Twoje serce zwalnia i uspokaja swój rytm

– Oddech staje się wolniejszy i głębszy

– Obniża się ciśnienie krwi

– Mięśnie są rozluźnione

– Zwiększa się przepływ krwi do mózgu

– Poprawia się trawienie

– Poprawia się koncentracja, nastrój i jakość snu

– Zmniejsza się ogólne zmęczenie



Techniki

relaksacyjne

– Muzykoterapia

• Spokojne melodyczne piosenki lub utwory 

instrumentalne

• Utwory marszowe

• Popularne szlagiery

• Muzyka poważna, jazz nowoczesny, muzyka 

hinduska

Umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne

emocje negatywne i pobudza pozytywne, a tym samym

powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne, obniża lęk i

agresję pozwalając przywrócić wewnętrzną równowagę.



Techniki

relaksacyjne

– Wizualizacja

To ćwiczenie relaksacyjne polega na 

wyobrażaniu sobie przyjemnych miejsc, 

które pozwolą ci się odprężyć. Skup się 

tylko na własnych myślach i całkowicie 

odetnij się na kilka minut od otoczenia. 

Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem. Idziesz na plażę. Jest 

ciepły słoneczny dzień. Wokół widzisz żółty piasek. Czujesz 

ciepło piasku pod stopami. Czujesz, jak stopa zagłębia się w 

ciepłym piasku. Słyszysz morze i widzisz jego błękit. Idziesz 

w kierunku morza. Morze szumi, a promyki słońca delikatnie 

dotykają twojej twarzy i ciała. 



Techniki

relaksacyjne

– Rozciąganie ciała

Z pozycji leżącej (na plecach) wyprostuj

ręce nad głową i staraj się w jednym

momencie rozciągać ciało – w przeciwną

stronę rękami i nogami. Spróbuj wykonać

ok. 7-10 takich powtórzeń.



Techniki

relaksacyjne

– Strząsanie napięcia

W pozycji stojącej z opuszczonymi rękami,

zaciśnij pięści, wciągnij powietrze nosem i

napnij barki. Po ok. 5 sekundach strząśnij

ramiona w dół i wypuść powietrze ustami.

Najlepiej powtórzyć to ćwiczenie kilka razy.


