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MALÉ RELAXAČNÍ TECHNIKY 

 
 

VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ, POZOROVÁNÍ DECHU 

 

Pohodlně se posaďte. Vaše záda by měla být vzpřímená, ale uvolněná. Svoji pozornost zaměřte na svůj 

dech. Uvědomte si, že dýcháte. Můžete pozorovat například: 

 jak vzduch prochází nosem a dotýká se nosních dírek, při nádechu i při výdechu 

 nebo jak se váš hrudník rozpíná, když vzduch naplňuje plíce a při výdechu klesá 

 nebo jak při nádechu jemně rozpíná vaše břicho a při výdechu se opět jemně smršťuje. 

 

Nesnažte se dech ovlivňovat, pouze svůj dech pozorujte. Když se vaše pozornost někam zatoulá (něco vás 

například napadne a začnete o tom přemýšlet), uvědomte si to a jemně vraťte svojí pozornost zpět 

k pozorování dechu. 

 

 

 

TŘI ODDECHNUTÍ         (volně dle E. Harrison) 

 

Zhluboka se nadechněte, vnímejte, jak se rozpíná vaše bránice a břicho, jak se napínají dýchací svaly. 

 

Úplně se uvolněte, povolte všechny svaly a vydechněte. Prociťte úlevu. Můžete přidat i jemný úlevný zvuk, 

oddechnutí. Ve výdechu nechte rozplynout všechno napětí, myšlenky a starosti. 

 

Vnímejte pauzu a uvolnění před dalším nádechem. Na okamžik nedělejte nic. Počkejte, až další nádech sám 

přijde. 

 

Vše dvakrát nebo třikrát zopakujte, poté se vraťte ke svému přirozenému dýchání. 

 

 

 

 

UVOLŇOVÁNÍ RAMEN           (in: E. Franklin, Jak se zbavit napětí) 

 

Zvedněte ramena (s nádechem) a pak je velmi pomalu spouštějte. Všimněte si, že se jejich svalová vlákna 

natahují jako žvýkačka. Při spouštění ramen je dobré vydechovat a představovat si, že vaše lopatky 

kloužou dolů. 

 

Zdvihněte ramena ještě jednou a vnímejte stahování a napínání svalů. Nyní ponechte na zemské 

přitažlivosti, aby je pomalu stáhla dolů – snažte se jí vůbec nepomáhat. Jednotlivé svaly zaujmou své 

místo, stejně tak i hlava a ramena. 

 

Zopakujte tento cvik ještě jednou, nyní však spouštění ramen doprovázejte hlasitým úlevným vzdechem 

„ááách“ nebo „óóóch“. Budete mít pocit, že svaly vzdychají a dávají tak sbohem napětí, jež odchází 

společně se vzduchem, jako když se vypouští nafukovací matrace. 

 

Znovu ramena zdvihněte a spusťte. Představte si, že všechny vaše problémy padají na zem a budou zde 

pohlceny, recyklovány a vrátí se znovu na svět v podobě nádherných květin! 

 

Naposledy zvedněte ramena během nádechu a spusťte se společně s výdechem. Nechte vše nepotřebné 

spadnout na zem – bum! Vsáknou se do ní všechna vaše trápení. „Pročistěte“ si hlavu. 
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VYTŘEPÁVÁNÍ 

 

Najděte si prostor, kde nebudete rušeni. Pohodlně se postavte. Uvolněte svaly na svém těle a začněte se 

jemně natřásat. Můžete začít například jemným natřásáním hlavy s uvolněnou spuštěnou čelistí. Potom 

přidejte paže a jemně vytřepávejte napětí z jednotlivých svalů. Soustřeďte se i na ramena a nechte je 

volně natřásat. Možná budete cítit i jemné pohupování bránice. Nechte vytřásat své břicho i nohy. Na 

začátku řídíte natřásání svojí vůlí. Posléze se tělo začne natřásat a pohybovat samo, tak, jak potřebuje. 

Nechte tento proces probíhat co nejvíce spontánně. Možná budete potřebovat určitý čas, než se naučíte 

zachytit jemné tělesné impulzy vedoucí k spontánnímu pohybu. K uvolnění patří často i to, že budete chtít 

vydávat nějaký zvuk. V natřásání pokračujte tak dlouho, jak chcete. Na závěr stůjte chvíli klidně nebo si 

můžete i lehnout a vnímejte pocity ve svém těle. 

 

 

POKLEPÁVÁNÍ – MASÁŽ VLASTNÍHO TĚLA  

 

Pohodlně se postavte a uvolněte se. Začněte bříšky svých prstů jemným poklepáváním masírovat svůj 

obličej. Soustřeďte se na svaly v okolí očí, pusy a čelistí, kde se může ukládat napětí. Jemně si namasírujte 

i zadní část krku. Potom poklepáváním celou plochou dlaní i prstů namasírujte levou i pravou ruku (po 

vnitřní i vnější straně paže), boky, hýždě i nohy (rovněž po vnitřní i vnější straně nohou). Tato masáž 

zlepšuje krevní oběh, uvolňuje svaly a odvádí škodliviny z těla. 

 

 

UVĚDOMĚNÍ SI TĚLA 

 

Pohodlně se posaďte, obě nohy by měly mít dobrý kontakt se zemí. Cvičení můžete dělat i vleže. Zavřete 

oči, vnímejte svůj dech a dotyk se židlí nebo s podložkou. Postupně se soustřeďte na jednotlivé partie 

svého těla. Vnímejte je jakoby zevnitř. Můžete se ptát, jak se dané části vašeho těla daří. Pokud cítíte 

v některé části těla napětí, nechte ho s výdechem odejít: 

 nohy (chodidla): vnímejte pocity ve vašich chodidlech, dotyk ponožek a bot, dotyk se zemí. Napětí 

s výdechem uvolněte 

 lýtka: vnímejte pocit v lýtkách, dotyk oděvu, dotyk s podložkou (pokud ležíte), pocit tepla nebo 

zimy, pocit napětí nebo uvolnění… 

 dále stejným způsobem prozkoumejte stehna, hýždě, břicho, hruď, záda, ruce a paže, ramena, krk 

a hlavu (svaly na obličeji, kolem pusy, čelisti, očí…). 

 

Nakonec klidně ležte nebo seďte a volně dýchejte. Pokud v nějaké části těla stále cítíte napětí, můžete si 

na toto místo přiložit ruku. Co vám říká toto místo? Proč je napjaté? Co od vás potřebuje? Možná se objeví 

nějaký obraz, fantazie, nápad, vzpomínka… 

 

 

PROTISTRESOVÁ PROCHÁZKA 

 

Tuto techniku můžete využít kdykoliv někam jdete nebo se jen bezcílně procházíte. Zpomalte svoji chůzi 

natolik, abyste se mohli soustředit na každý krok, který uděláte. První krok bude velice pomalý. Plně se 

soustřeďte, jak se vaše noha odlepuje od země, jak jí nesete vzduchem a jak se chodidlo opět dotkne 

země. Vnímejte všechny pocity, které k vám v tu chvíli skrze chodidlo proudí, kontakt se zemí i dotek 

obuvi. Vnímejte vzrůstající zatížení nohy, když přenášíte váhu a chystáte se k dalšímu kroku. Takto zcela 

soustředěně udělejte sedm kroků. V tuto chvíli není vaším cílem někam dojít, ale pouze plně prožít a 

procítit každý z těchto sedmi kroků. Vnímejte také pocity, které vám přineslo zpomalení. Je příjemné 

zpomalit tempo nebo máte pocit, že vám může něco utéct? Až dokončíte sedm kroků, můžete dál 

pokračovat v chůzi svým obvyklým způsobem.   

 


