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ZVLÁDÁNÍ  STRESU  A  RELAXACE 

 
Stres 

Během  pracovního  i  osobního  života procházíme řadou situací, které v nás  
zachovávají  určité  stopy  v podobě  citového záporného  napětí.  Obvykle  to  bývají  
různé  situace po kterých  přetrvává  duševní  napětí, pocity nepohodlí, únavy, rozladění  a  
podráždění, ale také  snížení  duševní i  tělesné výkonnosti.  Pro  zvládnutí  některých  
situací musíme  mobilizovat  všechny  rezervy  a  šáhnout  si  až  na dno svých  sil. Za 
těchto okolností  mluvíme  většinou  o zátěži či  stresu, který se stává běžnou součástí 
našeho života.  
 Člověk  reaguje na stres změnami v chování  i  změnami v prožívání. Celkově  má  
vliv na  fyzickou i  psychickou  stránku jedince. Nadměrný  stres  se nejenom projevuje 
jako   stav  citově  negativního   napětí, ale také  negativně ovlivňuje celkovou  výkonnost 
a může být příčinnou různých nemocí.  Dlouhodobá zátěž  rovněž  snižuje schopnost 
návratu   organismu do předstresového stavu.  Chronický stres  bývá příčinou patologických 
změn  v psychice i v chování. 
 Vliv stresu nemusí  být  pouze  negativní.  V některých situacích může stres být  
důležitým stimulem pro změnu a hledání  nových významů. Stres  nám také  obvykle 
pomáhá zvyšovat  celkovou odolnost vůči  zátěži.  Stresové  situace mohou  být příležitostí 
k sebepoznání, k poznání  našich možností nebo mohou stimulovat osobnostní  zrání.   
  
Vybrané  znaky  nadměrného  stresu 

 Psychická úroveň:  neklid, emoční labilita, snížená  koncentrace, poruchy spánku, 
únava…. 

 Tělesná úroveň: bolesti různých  oblastí- hlava,  břicho, páteř, trávicí problémy,  
sexuální problémy, svalové napětí, …… 

 Mezilidské  vztahy: zhoršení komunikace, odcizení, zvýšená konfliktnost, 
zanedbávání nejbližších…. 

 Pracovní  oblast: snížení  výkonnosti, pokles sebedůvěry, aktivity, apatie, syndrom  
vyhoření….. 

 
Zvládání  stresu  

 Pasivní  přístup – ignorace  stresu, postupné  ukládání  napětí 

 Aktivní  přístup – individuální  aktivity  k odreagování (sport, koníčky), relaxace, 
psychoterapie 

 
Relaxace 
 Přinášení  aktivní  přístup  při  zvládání  stresu a  zvyšování  odolnosti  vůči  zátěži.  
Pomáhají  nám zvyšovat  duševní  harmonii, snižovat  napětí a negativní  afektivní   stavy, 
zejména  úzkost. Zmírňují  pocity únavy a  udržují  výkonnost.  Pomáhají nám  zvládat  
náročné  životní  situace.  Lze  je  využívat i  v časovém  stresu. 
 
Zásady úspěšné  relaxace 

 Místo  klidné, příjemné,dostatek soukromí 

 Oblečení pohodlné, neškrtící 

 Pravidelnost 

 Způsob individuální, co  mne pomáhá – práce se svalovým  napětím, imaginace, 
meditace… 
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PROGRESIVNÍ RELAXACE JACOBSON 

- dr. Jacobson- americký fyziolog a psycholog 
- využívá uvolnění svalového napětí, a tím snížení úzkosti, cestou zvýšení 

počátečního  napětí (napětí, uvolnění, pocit tíhy a prohloubení dechu) 
- kontraindikace: potíže se  zády,  těhotenství 

 
FORMA PRO CVIČENÍ VSEDĚ 
Horní část těla:  zatneme pěsti 
                            dlaně napneme až ke konci prstů 
                             zatneme bicepsy- ruce jsou ohnuté ruce v loktech 
                             brada míří k uším- vyvineme tlak proti židli  
                                                          (velký nádech do horní části hrudníku) 
                             ramena k uším- velký nádech k bránici 
 
Dolní část těla:  přitahujeme palce u nohou k tělu 
                           palce míří k zemi 
                           vyvineme tlak pánví do židle- přitahujeme pánevní dno k pupku  
                                                                          (předozadní pánevní nádech) 

napínáme svaly trupu (pánev, břicho, hrudník, záda) a tlačíme       
proti opěradlu  

                             (mohutný nádech do břicha- uvolnění) 
  
Hlava a obličej:     krčíme čelo 
                             semknutá víčka 
                             svíráme rty k sobě 
                             ceníme zuby 
                             jazyk opíráme o horní patro 
                             bradu vysouváme směrem dopředu 
                             plazíme jazyk a současně máme napjaté dlaně 
 
Probouzení:          pohneme prsty na končetinách 
                             promneme si dlaně- teplo a energii na obličej 
                             protáhneme se 
 
 

AUTOGENNÍ  TRÉNINK – H. SCHULZ 
 
Nižší stupeň 

1. Pocity  tíže 
2. Nácvik  tepla 
3. Klidný  dech 
4. Regulace  srdce („srdce tluče klidně a silně“) 
5. Teplo v břiše 
6. Chladné  čelo 
7. Individuální  formulka 

 
Vyšší stupeň – pocity barvy, konkrétní předměty,  abstraktní hodnoty,  formování 
charakteru,  cesta na mořské dno,  cesta  na  vrchol hory,  obrazový zážitek 
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PRÁCE  S  DECHEM 

Dech- základní životní potřeba, dodává kyslík, energii 
- úzce spojen s emocionalitou 

        - zefektivněním dýchání můžeme zvýšit energetické nabití organizmu 
        - změna při emocích  
povrchní dýchání- následek nižší množství energie v organizmu  
snížením dechu potlačujeme afekty, kontrolujeme svoje vzrušení  
rovnováha mezi hrudním a břišním dýcháním, mezi nádechem a výdechem 
Intervence:  
- zaměřit pozornost na dech upozorněním (např. nedýchá), dát ruku na hrudník, druhou na 
  břicho, sledovat nádech a výdech, sledovat pohyby, sledovat víření vzduchu u nosních 
dírek 
- použití dechové stoličky v bioenergetice, kl. se prohne dozadu přes obyčejnou stoličku, 
tím se roztáhne hrudní koš a zlepší dýchání  
Indikace:  
při strachu, úzkosti, napětí, smutku, bezmocnosti, při silném sebeovládání, zadržování 
vzteku   
 
Dechová technika využívající kombinaci s napětím: 
1. normální nádech 
2. výdech na 8 dob 
3. v maximálním výdechu zadržet dech na 8 dob 
4. nádech na 8 dob 
5. maximálním nádechu zadržet dech na 8 dob a zapojit paže s dlaněmi v pěst a držet 
v napětí 
6. výdech na 8 dob 
7. cyklus se opakuje cca 5x, přerušíme při motání hlavy, nácvik i několikrát denně 
 
 

BIOENERGETICKÉ  CVIČENÍ – A. LOWEN 
 
 Využívá  napínání  a  uvolňování, odstraňování  chronického  napětí, energetizace a  
uvolňování  energetických  bloků. Cviky  jsou  zaměřené  na různé  části  těla.  Cvičení 
vede  k odstraňování zábran spontánního  vyjadřování  emocí a pocitů.  Cvičení  vyvolává 
další  tělesné  i  duševní  reakce ( potlačení  emoce,  bolesti, nevolnosti, třesy atd.). 
 
REFLEXNÍ   UVOLNĚNÍ 

1. dýchejte klidně  a  pravidelně 
2. uvědomte  si  místa  napětí v těle 
3. s každým výdechem se  část  vašeho  těla uvolní 
4. uvolněte chodidla  od konečků  prstů…. Čelo 
5. zhluboka se nadechněte a na  chvíli zdržte  dech, zhluboka vydechněte 
6. mírným  houpáním  si  vyzkoušejte uvolnění  a  stabilní  uzemnění 

 
 
 


