
Relaksacja 2 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, ODPRĘŻANIE - 

TECHNIKA JACOBSONA, TRENING AUTOGENNY 

 

 W nawiązaniu do przesłanych propozycji ćwiczeń oddechowych 

spowalniających i pogłębiających oddech: Ćwicz je codziennie! 

Opanowanie świadomego oddechu jest podstawą do stosowania 

pogłębionych technik relaksacji ciała i umysłu, które będziesz poznawać. 

Trenuj świadomy oddech choćby minutę dziennie, aby móc łatwiej 

wykonywać kolejne ćwiczenia.  

 

 Kiedy jesteś pobudzony oddychasz szybciej i płycej, a oddech wydobywa 

się ze szczytów klatki piersiowej. Kolejnym fizycznym symptomem 

stresu i lęku jest nadmierne napięcie mięśni. Osoba w stanie lęku napręża 

mięśnie, gdy zaś świadomie je rozluźnia, wysyłany jest wtedy do mózgu 

i ciała sygnał, że niebezpieczeństwo minęło. Może w tym pomóc 

progresywna relaksacja mięśni i trening autogenny.  

 

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM, ODPRĘŻANIE – 

PROGRESYWNA RELAKSACJA MIĘŚNI 

 

Stres, szybkie tempo życia, przeładowanie umysłu bodźcami zewnętrznymi 

– to wszystko wpływa również na stan mięśni. Napięcie psychiczne utrzymuje 

organizm w stanie gotowości, a stan ciągłego napięcia psychicznego 

i fizycznego osłabia układ odpornościowy i pogarsza nasze samopoczucie 

psychiczne. Z czasem mogą pojawiać się objawy psychosomatycznych chorób 

niewiadomego pochodzenia, nadciśnienie, problemy układu pokarmowego, 

zaburzenia hormonalne i ogólne złe samopoczucie. Napięcie najczęściej 

kumuluje się w barkach i odcinku szyjnym, u innych osób z kolei w odcinku 

piersiowym albo kości krzyżowej.  



Technika relaksacyjna oparta o założenia Jacobsona (są różne modyfikacje 

tej techniki) zakłada, że aby skutecznie rozluźnić mięśnie, trzeba najpierw je 

napiąć.  

 

CO ZYSKUJESZ?  

 Zmniejszenie chronicznego napięcia w mięśniach; 

  Poprawa krążenia;  

 Zmniejszenie napięcia psychicznego, odprężenie. 

 

Technika Jacobsona opiera się na szeregu ruchów kończynami, tułowiem, 

twarzą w celu napinania i rozluźniania kolejnych grup mięśni. Początkowo 

ważne jest odczucie tej różnicy, wrażeń płynących z mięśnia napiętego 

i rozluźnionego. Autor techniki zakłada, że po serii systematycznie, codziennie 

wykonywanych ćwiczeń rozwija się umiejętność automatycznego odprężania 

mięśni. My sami rozluźniamy mięśnie, które kontrolujemy a stan relaksu 

rozprzestrzenia się na mięśnie będące poza naszą kontrolą: mięśnie żołądka itp. 

Pierwszy etap pracy tą techniką to opanowanie mechanicznego odprężenia 

mięśni. Początkowo wprowadza się celowe ruchy wymagające przeplatania 

dwóch stanów: napięcia i rozluźniania się tak jak w zabawie w „słabego 

i silnego”. 

 

Początkowo ćwiczenia prowadzi się w pozycji leżącej, później siedzącej. 

 

Opracowano różne warianty tej techniki. Można zacząć od napinania 

i rozluźniania ramion, potem dłoni, nóg, brzucha, karku, twarzy, w tym czoła, 

powiek, szczęki, warg. Zestaw składa się z dwunastu ćwiczeń obejmujących 

kolejne partie mięśniowe. Można też napinanie i rozluźnianie poszczególnych 

grup mięśni rozpoczynać od stóp i iść „w górę” ciała.  

 



Przykład: Ćwiczenie napinania i rozluźniania pięści 

 

1. Usiądź wygodnie i wyprostuj kręgosłup; 

2. Przenieś uwagę na swoje dłonie i mocno zaciśnij w pięści; 

3. Wytrzymaj tak kilka sekund, a potem powoli rozluźniaj pięść; 

4. Powtórz ćwiczenie 2 razy; 

5. Poczuj, jak to jest, kiedy mięśnie dłoni są napięte, a jak, kiedy są 

rozluźnione. 

 

Wskazówka - zazwyczaj podczas treningu stosuje się zasadę: ok. 5 sekund 

napięcia mięśnia i ok. 10 sekund rozluźnienia, podczas napinania i rozluźniania 

mięśni oddychaj świadomie. 

   

Propozycja: 

Trening Jacobsona - progresywna relaksacja mięśni - metoda Buteyko 

(wariant krótszy) 

https://www.youtube.com/watch?v=nohxTFjVTHU&list=PLInlJdjtmpvcO

8XdnJcXa2vvhEX6rHiL2 
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