
Mi a relaxáció? 
 
 
 
 
Relaxációnak (ellazítást jelent szó szerint) azt a gyakorlatsort nevezzük, mely során az 
izmok tervszerű sorrendben történt ellazításán keresztül lecsökkentjük idegrendszerünk 
feszültségszintjét. 
 
Régi tapasztalat, hogy az izmok ellazításával és a légzés szabályzásával a stressz, az 
idegesség csökkenthető. Egész népek gyakorolják napról-napra, mint 

feszültségcsökkentő módszert, része a kínai tai chi-nek és része a jógának is.  
 
Amikor a nyugat-európai tudósok elkezdték vizsgálni, mi az, ami a lelki ellazulást, és a 
pszichés feszültség csökkenését eredményezi ezekben a távol-keleti mozgásformákban, 
azt találták, hogy a gyors feszültségcsökkenésért a légzés szabályozása és az izomzat 
ellazítása a felelős. Később műszeres mérésekkel is kimutatták, hogy az izmok 
lazulásával együtt mindig csökken a feszültség és az idegesség szintje, ez 
tulajdonképpen az emberi szervezet működésébe „beépített” stresszcsökkentési mód, 
amellyel rövid (kb. 2 hét- 1 hónap) begyakorlás után jelentős módon csökkenthetők a 
mindennapi stresszek. 
 
Ezen felfedezések után igen gyorsan nagyon sok relaxációs módszert fejlesztettek ki. 
Ezek közül a legelterjedtebb a progresszív relaxáció (azért hívják progresszívnek, mert ez 
a módszer a szervezet összes izmát meghatározott sorrendben lazítja el, és eleinte 
feszítéseket is alkalmaz, mivel a tapasztalatok szerint a feszítések után nagyobb fokú 
ellazulás érhető el). 
 

Mire használjuk ma a relaxációt? 

 Stresszcsökkentésre (a legtöbb stresszkezelő vagy menedzser tréningnek ma már 
szerves része) 

 Rövid feltöltődésre nagyon „hajtós” napokon (az alvást nem pótolja, de egy kb. 7-10 
perces relaxáció 6-7 órás felfrissülést biztosít). 

 Teljesítménynövelésre, mivel fokozza a pszichés és fizikai teljesítményt (az élsportban, 
főleg a teljesítménysportok esetén, katonai elitalakulatokban, egy bizonyos szint felett 
mindennapos a használata). 

 Szorongáscsökkentésre, feszültségcsökkentésre (pl. fogorvosnál, colonoscopia 
közben). 
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Hogyan tanulhatjuk meg a relaxációt? 

 Megtanulható személyesen egy kiképzőtől (pl. relaxációs csoportban, stresszkezelő 
tréningben). Ez néhány alkalom akkor, ha mellette otthoni gyakorlás is történik 
naponta 1×  a letöltött mp3 file segítségével. 

 Az utóbbi időben világszerte elterjedőben az a módszer, hogy a relaxáció elsajátítása 
tréner nélkül, pusztán egy kazetta vagy hangfájl segítségével történik. Ezen egy tréner 
lépésről-lépésre végigmondja a relaxáció lépéseit, amelyet a relaxációt tanuló otthon 
gyakorol.  

 
Az mp3-on található relaxáció kb. 8 perces. Ellentétben más relaxációs kazettákkal, 
andalító aláfestő zene nincs rajta, csak a relaxációs szöveg. Ennek oka, hogy nem az a 
célunk, hogy kazettával menjen jól az ellazulás, hanem az, hogy minél előbb kazetta 
nélkül, fejből, a kazetta csupán a begyakorláshoz kell. 
 

Hogyan használjuk a hangfájlt? 

 A gyakorlatsort kezdetben nyugodt környezetben, fekve vagy ülve végezzük 
(megtanulása után gyakorlatilag bármilyen testhelyzetben, sőt tevékenységek közben 
is végezhető), naponta 1×. A kezdeti begyakorláshoz fontos a nyugodt környezet, és az, 
hogy ne közvetlen elalvás előtt végezzük (ebben az esetben a relaxáció az elalvási 
helyzethez fog kötődni, sokkal jobban fogunk tőle aludni, de napközbeni 
feszültségcsökkentő hatásfoka sokkal kisebb lesz.) Fontos, hogy ilyenkor, a begyakorlás 
szakaszában lehetőleg egy napot sem hagyjunk ki. 

 Kb. 10 nap—két hét után próbáljuk meg – ugyanígy nyugalmi helyzetben – fejből 
végigcsinálni, továbbra is minden nap 1×. 

 Újabb 1 hét után a nyugalomban történő gyakorlás mellett, próbáljuk ki olyan 
helyzetben, amikor csinálunk valamit, de nem vagyunk stresszben (pl. utazunk egy 
járművön, valamilyen rutinfeladatot végzünk). Ekkorra a relaxáció folyamata már 
annyira begyakorlódik, hogy úgy is el tudjuk végezni a gyakorlatot, hogy valami másra 
figyelünk. 

 Ezután próbáljuk meg a relaxációt fokozatosan egyre nagyobb stresszt jelentő 
körülmények között alkalmazni. 
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