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Relaxarea
Un exerciţiu de relaxare progresivă pentru zilele în care orice ne
enervează, de după orice colţ pândeşte un pericol, suntem obosiţi şi eventual
habar nu avem ce vrem: pentru cele mai bune rezultate este bine să stăm întinşi
pe spate cu braţele relaxate alături.
Aşează-te într-o poziţie confortabilă şi închide ochii. Petrece câteva
momente doar ascultându-ţi respiraţia şi simţind aerul cum intră şi iese din
corpul tău ... are forma unor valuri pe malurile mării ... Vei simţi cum este să
tensionezi unele dintre părţile corpului şi apoi să te relaxezi.
Când te simţi pregătit foarte încet răsuceşte degetele picioarelor până le
simţi tari sau încordate ... păstrează-le aşa un moment ... şi apoi adu-le la
poziţia obişnuită. Conştientizează diferenţa între cum era să le simţi tensionate
şi cum este să fi relaxat... apoi repetă ce ai făcut mai devreme ... îndoieşte
degetele picioarelor ... conştientizează tensiunea ... apoi relaxează-te.
Acum, păstrând călcâiele pe podea, îndoaie-ţi genunchii către cap.
Gândeşte-te la tensiunea din picioare în vreme ce faci acest exerciţiu ... Stai aşa
... Apoi revino în poziţia iniţială ... Conştientizează diferenţa între cele două
poziţii ... Repetă exerciţiul ...
Acum gândeşte-te la partea de sus a picioarelor tale … întăreşte muşchii
în aşa fel încât să te ridici uşor de pe pat sau podea ... simte tensiunea ... apoi
relaxează-te ... repetă mişcările ... lasă toată tensiunea să dispară. Picioarele
tale se vor lăsa spre exterior când eşti relaxat. Conştientizează cum e să stai
aşa. Conştientizează diferenţa între cele muşchii tensionaţi şi muşchii relaxaţi.
Vei începe să-ţi simţi picioarele calde şi grele.
Acum gândeşte-te la spatele tău. Arcuieşte-ţi uşor spatele deasupra
podelei sau patului ... stai nemişcat ... apoi relaxează-te ... apoi repetă.
Întăreşte muşchii abdomenului trăgându-i spre spate... Din nou stai păstrează
poziţia pentru un moment ... apoi revino la poziţia iniţială cu un suspin ... Acum
împinge muşchii abdomenului spre exterior ... păstrează-i un pic aşa şi
gândeşte-te cum te simţi ... relaxează-te ... apoi repetă ... întâi trage muşchii
abdomenului spre spate ... te relaxezi ... apoi împingi stomacul spre exterior ...
apoi te relaxezi din nou. Asigură-te că picioarele nu s-au tensionat din nou în
vreme ce ai făcut exerciţiile pentru abdomen.
Apoi vom merge mai departe la mâini şi braţe. Întinde-ţi braţele şi
conştientizează ce muşchi foloseşti...ține-le tari pentru un moment ... apoi lasă
mușchii să atârne grei ... Fă din nou mișcările ... Apoi îndoaie degetele până le
simți tensionate ... apoi relaxează-le și conștientizează diferenţele ... Acum
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îndoaie degetele spre exterior şi vezi cum te simţi ... Îndoaie din nou degetele, şi
spre interior şi spre exterior ... Lasă mâinile să cadă uşor lângă tine. Toată
tensiunea din mâini şi braţe a dispărut şi le simţi calde şi grele.
Gândeşte-te la umerii tăi. Treptat şi foarte uşor ridică umerii spre urechi.
Conştientizează cum te simţi ... verifică dacă o parte este mai tensionată decât
cealaltă ... revino uşor la poziţia iniţială ... relaxează-te mai tare decât credeai că
poţi ... Fă mişcările cu umerii încă o dată ... Ridică umerii lângă urechi ... stai
încordat ... relaxează-te ... relaxează-te şi mai mult.
Acum gândeşte-te la gâtul tău. Încet şi uşor lasă capul către un umăr, atât
cât să simţi muşchii din cealaltă parte întinzându-se ... acum du-ţi capul înapoi
în poziţie dreaptă ... apoi în cealaltă parte. Gândeşte-te la tensiunea din
muşchi ... apoi ridică capul. Verifică dacă te simţi confortabil. Dacă nu, încearcă
să repeţi exerciţiul.
Acum apropie încet dinţii. Ţine-i apropiaţi ... apoi relaxează-te. Împinge
limba în cerul gurii şi apoi relaxează-te ... Acum limba este relaxată, dinţii sunt
uşor separaţi şi buzele stau lipite fără eforturi.
Gândeşte-te la ochii tăi. Strânge ochii pentru a-i închide mai tare decât
sunt deja ... Apoi relaxează-te ... conştientizează diferenţa. Ridică sprâncenele
ca şi cum ai fi surprins ... relaxează-te ... Acum încruntă-te şi simte ce muşchi
foloseşti apoi ... relaxează-te.
Acum strâmbă din nas ... apoi îndreaptă-l.
Apoi în loc să te gândeşti la părţile corpului tău separat, simţi cum întregul
corp se relaxează, se orientează spre podea. Cu fiecare inspiraţie se instalează
relaxarea şi cu fiecare expiraţie dispare tensiunea. Simţi aerul cum trece prin
nas, trece prin căile respiratorii şi ajunge în plămâni. Simţi aerul cum îţi umple
plămânii. Simţi respiraţia pe măsură ce aerul părăseşte plămânii şi merge afară
prin nas. Pentru o vreme concentrează-te doar asupra respiraţiei. Las-o să se
desfăşoare natural dar simte desfăşurarea ei. Cu fiecare răsuflare te simţi mai
relaxat ... şi mai calm ... Te simţi cald şi poate un pic somnoros. Dacă vin
gânduri peste tine, lasă-le să treacă, şi concentrează-te din nou pe respiraţie.
Concentrează-te pe felul în care îţi simţi corpul acum. Savurează acest
sentiment câteva minute.
Când te simţi pregătit începe să mişti uşor degetele de la picioare ...
Foarte uşor răsuceşte-te de pe o parte pe alta ... Poţi să caşti şi să te întinzi ...
Deschide ochii şi obişnuieşte-te din nou cu încăperea ... Îndoaie genunchii şi
rostogoleşte genunchii într-o parte înainte de a te ridica încetişor.
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