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Materiał dla klasy 2s (grudzień 2020). 
 
CO TO JEST RELAKS I RELAKSACJA? 

Relaks - potocznie....   
Relaks w literaturze:  reakcja demobilizacyjna organizmu:  zmniejszenie 

aktywności układu nerwowego  rozluźnienie i przyjemna ociężałość  mięśni, 
wolniejszy, głęboki oddech, i rytm serca, mniejsza przemiana materii. Tym reakcjom  
fizycznym towarzyszy subiektywne odczucie wewnętrznego spokoju, ciszy, odprężenia, 
pogodzenia, spokojne myśli i wyobrażenia, utrata poczucia  ciała, po wyjściu z relaksu 
poczucie odpoczynku. Zjawisko naturalne i niezbędny warunek zdrowia. 

Relaksacja, techniki relaksacyjne – sposoby uzyskiwania relaksu. Określony 
zestaw ćwiczeń umysłowych regulujących sferę psychosomatyczną. 

Celem technik: nauczenie wprowadzania w stan relaksu i celowego, dowolnego 
wyzwalania u siebie reakcji wyciszających.  

1. W sytuacjach bezproblemowych r umożliwia lepszy wypoczynek. 2. W 
sytuacjach wymagających większej aktywności, niepokojących lub niebezpiecznych, r 
pozwala zachować max ilość energii na skuteczne myślenie, działanie i czujność., 
zmniejszając niepotrzebne wydatki emocjonalne. Masz więcej energii i spokoju – 
działasz efektywniej! R  oszczędność energii na działanie i myślenie oraz regeneracja.  

Skuteczna metoda oczyszczania organizmu z psychofizycznego napięcia bo 
wykorzystuje naturalne dążenie organizmu do równowagi i harmonii.  

 
RELAKS W SPORCIE 

Nasz pierwotny przodek spostrzegał zagrożenie  organizm automatycznie 
przygotowywał się do wysiłku: wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie pracy serca, 
szybsze oddechy, wzmożona przemiana materii, podwyższona wrażliwość zmysłów, 
rosło napięcie mięśni bo zapowiadał się wysiłek większy  niż normalnie. Napięcie 
rozładowywało się w ataku lub ucieczce.  

A dziś – np. sportowiec (jak każdy inny człowiek) reaguje podobnie, choć 
mobilizuje organizm myślami i wyobrażeniami (nie ma już mamutów, nie toczą się 
walki jaskiniowców o ogień, nie trzeba uciekać przed wilkami). Długotrwałe 
nastawianie się na osiągnięcie czegoś powoduje stan chronicznego napięcia (człowiek 
przeżywa lęki, niepokoje, ma niezaspokojone potrzeby i życiowe zadania, odczuwa 
emocje).  Stan napięcia organizmu sportowca – stan nadmiernej fizjologicznej i 
psychologicznej mobilizacji – w jakim zawodnik znajduje się pod wpływem bodźców 
zewnętrznych i swoich oczekiwań. Napięcia emocjonalne, treningi, rywalizacja,   stres 
 upośledzają funkcjonowanie psychiczne i fizjologiczne.  

Zawodnik uprawiający systematycznie trening relaksacyjny lepiej i sprawniej 
pracuje. Od strony fizycznej aktywności relaks  rozwija precyzję ruchów, ekonomiczne 
wydatkowanie energii i umiejętność szybkiego wypoczynku. Sportowiec (podobnie jaki 
inni ludzie) nie jest doskonały – czasem przeżywa lęki, dolegliwości, ból, choroby. 
Systematyczny trening umożliwia lepsze radzenie sobie w takich chwilach. Relaksacja 
jest warunkiem koniecznym osiągania sukcesów sportowych 
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NAJWAŻNIEJSZE TECHNIKI RELAKSACYJNE W SPORCIE 
Relaksacja progresywna Jacobsona, trening autogenny Schultza. 

 
DLACZEGO TRENING RELAKSACYJNY JEST WAŻNY? 
1. praca umysłowa nie wymaga wysiłku fizycznego ale dziedzictwo prehistoryczne 
sprawia, że obrazy wytwarzane przez mózg odbijają się na pracy mięśni i narządów  
napięcie (kiedyś mamut  ucieczka  rozładowanie energii) 2. mózg to nie 
mikroprocesor z krzemu i metalu  potrzebuje odpoczynku  ładowanie 
akumulatorów  utrzymywanie i poprawianie kondycji 
3. jeśli napotykamy problem, to instynkt podpowiada czujność i każe brać się w garść.  
Czasem takie ostrzeżenie  pomaga, ale zazwyczaj napięcie  większa emocjonalność, 
zmęczenie i mniejsza wydajność, błędy. Im bardziej potrzeba relaksu, tym mniej 
instynkt go podpowiada. Stres jest jak młot którym próbujemy zamordować muchę – 
niewspółmierny do potrzeb a szansa trafienie niewielka. Umiejętność relaksu w razie 
potrzeby pozwala zużywać energię tylko na działanie, zmniejsza zmęczenie i 
podwyższa wydajność. Ale! Nie dzieje się to instynktownie – trzeba się nauczyć tej 
reakcji.  
4. metoda bezpłatna, bez sprzętu, niezależność od nikogo, dyskretna w stosowaniu, 
można przed snem 5. sztuka radzenia sobie z napięciami jest jedną z ważniejszych 
życiowych umiejętności. Dzięki temu życie uwalnia się od autodestrukcji i jesteśmy w 
stanie naturalnie i systematycznie dążyć do konstruktywnych celów. 
 
RELAKSACJA - JAK I DLACZEGO DZIAŁA? 

 Budowa układu nerwowego: (podział ze względu na budowę) ośrodkowy/centralny 
układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy (przesyła informacje mózg - układ obwodowy)) 
i obwodowy układ nerwowy (Obwodowy układ nerwowy jest systemem nerwów, za 
pomocą których ośrodkowy układ nerwowy kieruje ustrojem, jego podstawowymi 
funkcjami.) (podział ze względu na funkcje) somatyczny i autonomiczny. Somatyczny 
powoduje skurcz i napięcie w mięśniach szkieletowych, umożliwia zachowanie 
postawy ciała oraz odpowiada na wpływy środowiskowe czynnym ruchem organizmu. 
Wykonuje on ruchy zamierzone, odruchowe i dowolne podlegające świadomości. 
Autonomiczny układ nerwowy - jego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne.  W 
przeciwieństwie do somatycznego układu nerwowego, działanie układu 
autonomicznego powoduje reakcje niezależne od naszej woli, czyli np. wydzielanie 
soku żołądkowego, ruchy perystaltyczne jelit itd. Układ autonomiczny dzieli się na 
układ współczulny, inaczej sympatyczny (pobudzający) i przywspółczulny, inaczej 
parasympatyczny (hamujący). Wszystkie narządy wewnętrzne są unerwione 
jednocześnie przez oba te układy - ich działanie jest względem siebie przeciwstawne. W 
sytuacjach stresowych działanie układu współczulnego przeważa nad działaniem 
układu przywspółczulnego. Część sympatyczna i parasympatyczna wzajemnie 
uzupełniają się w działaniu. 

http://www.eioba.pl/t/układ%20nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Somatyczny_układ_nerwowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sok_żołądkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perystaltyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jelito
http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_współczulny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_przywspółczulny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres
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Układ współczulny, układ sympatyczny  - odpowiada za przygotowanie organizmu 
do walki bądź ucieczki. Jest on aktywny w czasie stresu i powoduje następujące reakcje 
organizmu: 

 wydzielanie małej ilości gęstej śliny 
 szybsza praca serca, 
 zwiększenie dostawy glukozy do mięśni – mogą pracować pełną parą, 
 rozszerzenie źrenic, 
 stroszenie włosów, 
 wydzielanie potu na dłoniach, 
 reakcja "walcz albo uciekaj", 
 skurcz mięśnia zwieracza cewki moczowej (trzymanie moczu), 
 pobudzenie nadnerczy do produkcji adrenaliny (hormonu walki), 
 zwiększa agregację płytek krwi (trombocytów), 
 zahamowanie perystaltyki jelit, 
 podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zwężenie naczyń krwionośnych 

mięśni szkieletowych, 
 rozkurcz mięśni gładkich naczyń skórnych (skóra ciepła i czerwona), 
 skurcz mięśni gładkich naczyń mięśni szkieletowych (szybsze zaopatrywani 

mięśni w tlen), 
 wydzielanie łez, 
 rozszerzenie mięśni oskrzeli w płucach, 
 zwiększenie wydzielania reniny, 

Po zniknięciu zagrożenia, układ ten wyłącza się, a efekty jego pobudzenia są 
likwidowane przez układ przywspółczulny. 

Układ przywspółczulny, parasympatyczny, cholinergiczny odpowiedzialny za 
odpoczynek organizmu i poprawę trawienia. W uproszczeniu można powiedzieć, że 
działa on (odwrotnie) do układu współczulnego.  

 zwężanie źrenicy, 
 wydzielanie dużej ilości rzadkiej śliny 
 hamowanie czynności serca (zmniejszanie siły skurczu), 
 zwężanie oskrzeli, 
 rozszerzanie naczyń krwionośnych powodujące spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
 nasilanie skurczów przewodu pokarmowego, 
 kurczenie pęcherza moczowego, 
 wzrost wydzielania insuliny, 

Czyli: podstawowe czynności życiowe organizmu reguluje autonomiczny układ 
nerwowy, sterując pracą narządów wewnętrznych.  Układ sympatyczny i 
parasympatyczny działają równocześnie i  przeciwstawnie.  Jeden pobudza drugi 
hamuje. Kiedy jesteśmy spięci sympatyczny jest silnie pobudzony, zagłusza działanie 
parasympatycznego. A natura nie lubi nierównowagi. Jesteśmy ciągle w pogotowiu, za 
silnie pobudzeni  stres, nawet wtedy gdy nie ma powodów. Relaksacja odpowiada za 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ślina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_pracy_serca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mydriasis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadnercze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trombocyty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Łza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_przywspółczulny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trawienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_współczulny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Źrenica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ślina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oskrzele
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciśnienie_tętnicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pęcherz_moczowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Insulina
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wprowadzenie sympatycznego układu w stan spoczynku i uruchomienie 
parasympatycznego. Metody relaksacyjne stymulują aktywność parasympatycznego. 
 
Jak działają mięśnie? 
Mięsień jest jak silnik sterowany przez mózg.  Mózg daje sygnał – pojawia się napięcie. 
Większość bóli mięśniowych powoduje niepotrzebne wzmożone napięcie.  Bo: 1. Mózg 
czasem odruchowo reaguje a nierozważnie – info o bólu mózg nakazuje  mięśniom 
spięcie  (utwardzenie „pancerza” i przygotowanie na atak). Chwilowa ulga - bo ból 
maskowany napięciem. Ból nie mija, zaczyna być odczuwany w spiętych mięśniach – 
dalsze  napięcie. Relaks zapobiega pogorszeniu sytuacji. 2. Mózg przesadza zachowując 
margines bezpieczeństwa przy wydawaniu poleceń mięśniom – mobilizuje mięśnie 
niepotrzebnie. 3. Mózg szybko się nuży – przyzwyczajamy się do napięcia mięśni – nie 
potrafimy go odczuć a co dopiero rozluźnić! Nauka rozróżniania pozwala sobie to 
uświadomić.  
- Jest to zatem stan równowagi i optymalnej proporcji pomiędzy napięciem 
i rozluźnieniem. Stan napięcia jest istotny dla mobilizacji, zaś stan rozluźnienia ma 
związek z regeneracją, odpoczynkiem i dobrym samopoczuciem. Oba te elementy są 
niezbędne.  
- Jeżeli opieramy się jedynie na napięciu - osiągamy mierne rezultaty, szybciej męczymy 
się i frustrujemy, a na dłuższą metę grozi nam życiowe zmęczenie i wypalenie się. Jeżeli 
utrzymujemy równowagę pomiędzy napięciem i rozluźnieniem (np. gdy opanujemy tę 
metodę tak, że w każdej życiowej okoliczności będziemy utrzymywać rozluźnienie 
zróżnicowane) to wpłynie to korzystnie zarówno na nasze samopoczucie, jak i osiągane 
rezultaty.  
- Istnieje wiele prostych metod wprowadzenia pozytywnej relaksacji w swoim ciele. 
Mówiąc o pozytywnym stanie rozluźnienia mamy na myśli stan równowagi pomiędzy 
pobudzeniem i hamowaniem wewnątrz autonomicznego układu nerwowego. Dążąc do 
rozluźnienia w ciele nie dążymy zatem do stanu senności, ale do stanu uwolnienia się 
od przeszkadzających napięć.  
Dlatego nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że ciało rozluźnione jest w jakimś 
sensie bardziej "żywe", niż ciało napięte i przesadnie zmobilizowane, ponieważ w 
stanie rozluźnienia i wolności od przeszkadzających napiec i blokad - bardziej 
swobodnie przepływa krew i wszelkie płyny ustrojowe (limfa i chłonka) a także 
bardziej swobodnie przebiegają impulsy układu nerwowego.  
Wszystkie te aktywności działają tym bardziej terapeutycznie i integrująco, im bardziej 
podczas ich wykonywania powracamy do chwili tu i teraz. Gdy pływasz, to tylko pływaj, 
gdy biegniesz - tylko biegnij, gdy spacerujesz - oddaj się przyjemności spacerowania.  
 
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UPRAWIANIA TECHNIK RELAKSACYJNYCH: 
1. usuwają zmęczenie i skutki stresu 
2. łagodzą różne dolegliwości 
3. zwiększają i oszczędzają energię 
4. wzmacniają witalność organizmu 
5. wyzwalają wiarę w siebie 
6. wprowadzają w dobry nastrój 
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7. uczą lepszego rozumienia samego siebie 
8. uczą oceny nieprawidłowego napięcia mięśni.  
9. uczą większej niezależności od innych 
10. zmniejsza się napięcie i drażliwość 
11. uczą lepszego przystosowania do warunków, skutecznego przeciwdziałania 
trudnościom i niepowodzeniom 
12. mają wpływ na lepszy sen i wypoczynek 
13. zwiększają zdolność koncentracji uwagi. 
14. uczą kontroli stanu emocjonalnego. 
15. oddech staje się  głęboki i regularny 
16. większa i adekwatna wrażliwość na bodźce, sygnały, dźwięki, proporcjonalnie do 
ich siły 
17. poprawa snu 
18. znika nerwowość i objawy silnego napięcia 
 
PODSTAWOWE ZASADY RELAKSACJI 
1. utrzymanie ciała w wygodnej nieruchomej pozycji, bez butów 
2. relaksacji nie należy stosować w stanie bardzo silnego zmęczenia, gorączki, po 
obfitym posiłku, w stanie silnego pobudzenia 
3. całkowite rozluźnienie ciała, też  drogą autosugestii, obejmujące kolejne części ciała, 
podstawowym warunkiem skuteczności treningu 
4. stopniowanie ćwiczeń – ćwiczymy mięśnie w określonej kolejności 
5. rozłożenie ćwiczeń w czasie 
6. zwolniony, swobodny i rytmiczny oddech dostosowany do indywidualnych 
możliwości i upodobań 
7. odwrócenie uwagi i myśli od wszelkich rozpraszających bodźców z otoczenia 
działających na zmysły i utrudniających koncentrację, najlepiej średnia uwaga, odzież 
lekka 
8. kontrola nad procesem myślenia, konieczność skupienia na określonym wyobrażeniu 
które uruchamia proces relaksacji. 
9. autosugestia - ćwiczenia nie zawsze muszą być w pełni zrozumiałe ale działają i dają 
pozytywne efekty 
10. dążymy do zautomatyzowania procedury  i uzyskiwanych efektów w coraz 
szybszym czasie w coraz prostszy sposób. Ale by te ćwiczenia przyniosły zamierzony 
efekt to musi tu dojść do zjawiska pełnej automatyzacji ćwiczonych reakcji. Dlatego 
trening psychologiczny, podobnie jak i trening sportowy, jest procesem długotrwałym, 
wymagającym regularnych ćwiczeń. 
Oczywiście czas nabywania poszczególnych umiejętności będzie zależny od osobistych 
predyspozycji zawodnika oraz od intensywności ćwiczeń. 
11. pozytywne nastawienie , odprężenie i komfort 
12. pierwsze efekty po 2-3 tygodniach a regularna praktyka prowadzi do poprawy 
koncentracji uwagi zawodnika, wzrostu samokontroli emocji i zachowania 
odpowiedniego do sytuacji. 
13. pozycje: leżąca, w fotelu, siedząca „dorożkarska” 
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14. w początkowym etapie nabywania umiejętności relaksu zawodnik winien ćwiczyć 
w najbardziej komfortowym ułożeniu – w pozycji leżącej, a następnie, w miarę 
zaawansowania, stosować coraz mniej wygodne ułożenie ciała, aby jak najlepiej 
przygotować się do sytuacji, jakie może spotkać w trakcie zawodów. Tak przygotowany 
będzie mógł wykonać ćwiczenie mentalne nawet w miejscu startu - wystarczy, że 
przykryje głowę ręcznikiem, by trochę odizolować się od otoczenia. 
15. można dołożyć dodatkową sugestię np: „relaks”, „jestem spokojny”, „poradzę sobie” 
16. zintegrowanie ciała i umysłu podczas ćwiczeń. By to osiągnąć powinniśmy skupić 
się na chwili tu i teraz i śledzić uważnie i spokojnie doznania w naszym ciele. Pomaga 
także podążanie za rytmem swojego oddechu i obserwowanie go. Dzięki zintegrowania 
ciała i umysłu mniej meczymy się i mamy większą wytrzymałość. Dzieje się tak  z 
powodu osiągnięcia równowagi w obrębie autonomicznego układu nerwowego.  
17. W r. nie chodzi o całkowite usuniecie napięć mięśniowych, ale o panowanie nad 
nimi oraz o rozwinięcie samoświadomości co do stanu własnych mięśni. Dlatego można 
się relaksować w różnych pozycjach, także w ruchu i po nauczeniu – szybko.  
18. Wyciszenie organizmu poprzez wyłączenie odruchowej reakcji walcz albo uciekaj 
 
 
(Przygotowała Agnieszka Wrona) 


