
Relaksacja �zyczna i mentalna na dobry sen

Usiądź wygodnie, ale utrzymaj proste plecy, głowa jest przedłużeniem 
kręgosłupa, kolana zgięte, nogi ustawione pod kątem 90° do ud, 
stopy płasko spoczywają na podłodze.
Najlepiej siedzieć blisko krawędzi stołka, tak aby czuć, że jest to pozycja aktywna. 
Celem jest uzyskanie stanu relaksacji, ale nie zaśnięcie. 

1. Teraz zaciśnij pięści przed sobą i na przemian napnij i rozluźnij mięśnie rąk, 
spójrz do góry (kieruj wzrok do góry nie poruszając głową i próbuj patrzeć 
w kierunku czoła) wdech, zatrzymaj oddech na chwilę i zrób długi wydech 
jednocześnie opuszczając wzrok i rozluźniając ręce oraz otwierając pięści. 

2. Teraz zamknij oczy dokładnie i zaciśnij usta oraz mięśnie twarzy, 
wzrok do góry, wdech, przytrzymaj oddech, wydech, wzrok na dół, 
rozluźnij oczy i szczęki, upewnij się, że wszystkie mięśnie twarzy są rozluźnione.

3. Następnie podnieś ramiona do góry i wyobraź sobie, że chcesz 
nimi dotknąć uszu, wzrok do góry, wdech, przytrzymaj oddech, 
Wydech, wzrok na dół, rozluźnij dokładnie ramiona.

4. Teraz powoli zaciśnij mięśnie brzucha oraz pleców (wyprostuj plecy 
i wciągnij brzuch) wzrok do góry, wdech, przytrzymaj oddech, 
Wydech, wzrok na dół, rozluźnij powoli brzuch i plecy.

5. Teraz napnij mięśnie nóg (wyprostuj nogi przed sobą) 
wzrok do góry, wdech, przytrzymaj oddech, 
umieść nogi z powrotem na podłodze, wydech, wzrok na dół, zrelaksuj się.

6. Teraz napnij swoje stopy (albo podciągnij palce do góry, albo stań na palcach), 
wzrok do góry, wdech, przytrzymać, 
Teraz rozluźnij stopy, głęboki wydech. 



Skieruj teraz uwagę na dźwięki na zewnątrz.

Popraw pozycję na wygodną i zamknij oczy, 
wsłuchaj się w dźwięki w twoim otoczeniu, 
wyłap pięć różnych dźwięków 
(to przenosi Cię tu i teraz, możesz nazwać dźwięki, które słyszysz, 
odgłosy ruchu ulicznego, tykanie zegara, itp. ).

“Możesz słyszeć tykanie zegara”
“Możesz słyszeć szum ulicy”
“Możesz słyszeć ludzi na zewnątrz budynku”
“Możesz słyszeć oddech osób w tym pomieszczeniu 
oraz odgłosy związane z poprawianiem pozycji”
“Czy słyszysz swój własny oddech jak naturalnie wdychasz i wydychasz powietrze?”

Skieruj uwagę na odczucia na powierzchni Twojego ciała.

“Poczuj krzesło na którym siedzisz, pod Twoimi udami i pośladkami”
“Poczuj temperaturę wdychanego powietrza”

Skieruj uwagę  do środka swojego ciała.

Teraz skieruj swoją uwagę bliżej środka swojego ciała. 
Ponieważ napinaliśmy i rozluźnialiśmy różne grupy mięśni jesteś świadoma/y 
jak bardzo poszczególne grupy mięśni są teraz rozluźnione 
i w którym kierunku przemieszcza się stan relaksu, który ogarnia całe twoje ciało.

“Teraz, które z twoich ramion czuje się lżejsze i która z twoich nóg czuje się cięższa? 
Która część Twojego ciała jest najcieplejsza, a która najchłodniejsza?” 



Następnie przez 5 minut tylko siedź i skieruj swoją uwagę na swój oddech, 
obserwuj jak wpływa i opuszcza twoje ciało w naturalny sposób. 

Kiedy myśli zaczynają Ci przeszkadzać, ponownie skieruj uwagę na oddech, 

(Ustaw minutnik na pięć minut, wyłącz głośny alarm) 


