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Relaxarea musculară progresivă


Informații generale

- Relaxarea este un răspuns alternativ pe care îl putem avea stunci când suntem anxiosi. 
- Scopul este de a diminua intensitatea unor simptome care produc îngrijorare (exemplu: palpitații, 

senzația de tensiune toracală, insomnii, etc.).

Relaxarea progresivă – varianta cu 12 grupe musulare


Grupele musculare:
1. pumn și antebraț – strângerea pumnilor și lipirea antebrațului de braț;
2. brațe – tensionarea brațelor de-a lungul trunchiului, tragându-le ușor spre înapoi;
3. gambe și tălpi – extensia picioarelor și ridicarea degetelor;
4. coapse – încordarea mușchilor coapselor și șezutului, cu lipirea puternică a genunchilor;
5. mușchii abdomenului – încordarea mușchilor abdominali cu lipirea lor de spate;
6. trunchi și spate – umplerea plămânilor cu aer și apnee forțată timp de 5-10 secunde, cu 

încordarea mușchilor trunchiului și spatelui;
7. umeri – tensionarea umerilor și ridicarea lor în sus
8. muschii dorsali ai gâtului – tensionarea mușchilor gâtului și împingerea capului spre spate;
9. mușchii buzelor – lipirea buzelor si încordarea mușchilor, fără ca dintii sa se atinga
10. muschii orbiculari – închiderea puternica a ochilor
11. sprîncenele – încruntarea fortata a sprîncenelor
12. fruntea si muschii scalpului – ridicarea sprîncenelor cu încordarea muschilor fruntii si scalpului

Instrucție:


Așezați-vă într-o poziție cât mai confortabilă, în șezut, cu spatele drept și ambele picioare pe podea. 

Acum o să vă concentrați pe respirație. Asupra felului în care inspirați… și expirați… inspirați… și 
expirați… 

Acum vă concentrați asupra pumnilor și antebrațelor… la semnalul meu, le veți încorda cât de 
puternic este posibil… acum… 1…2…3…4…5 (este indicat ca timpul de relaxare să fie mai lung 
decât cel de contracție musculară) și relaxați încet… încet 1… 2… 3… 4… 5… 

Între fiecare grupă musulară se recomandă o pauză de 15-20 de secunde, în cursul 
carora se pot oferi clientului sugestii pentru relaxare va concentrati asupra diferentei 
între starea de relaxare si tensiune  simtiti cum muschii devin din ce în ce mai grei si 
mai relaxati simtiti o senzatie de caldura si moleseala în muschi respiratia este din 
ce în ce mai linistita/mai usoara… 
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Următoarea instrucție:  

Vă reîntoarceti la repirație… la felul în care inspirați… și expirați… voi număra de la 1 la 5.  

Pe măsură ce voi număra, veți fi din ce în ce mai relaxat…  

1. relaxarea se scurge lin, de la nivelul capului, de-a lungul feței și cuprinde gâtul…  
2. o moleșeală plăcută curge de-a lungul umerilor, spre brațe și apoi învăluie trunchiul…  
3. relaxarea se prelinge de-a lungul coapselor, spre gambe și vârful picioarelor…  
4. relaxarea se împrăștie în tot corpul, sunteți din ce în ce mai relaxat…  
5. reveniți la respirație… De câte ori expirați, vă spuneți în gând „sunt relaxat”. 

Voi începe din nou să număr de la 5 la 1.  

Cu fiecare număr, veți fi din ce în ce mai alert, dar în acelasi timp păstrând starea de relaxare. Când 
voi pronunța 1 veți deschide ochii… începem să numărăm…  

5. sunteți din ce în ce mai conștient de spațiul în care vă aflați…  
4. corpul este greu, respirația devine mai superficială…  
3. sunteți din ce în ce mai conștient de felul în care respirați…  
2. întindeți mâinile și strângeți pumnii, ca după un somn bun… și  
1. deschideți ochii. 

Relaxarea progresivă – varianta cu 8 grupe musulare


Odată ce tehnica relaxării progresive este suficient de bine stăpânită (de regulă, în 1-3 săptămâni), se 
va trece la relaxarea progresiva cu 8 grupe musculare. 

Obiectivul (în acest caz) este de a atinge relaxarea într-un interval mai scurt de timp. 

Instructiunile sunt același, numai că sunt vizate doar 8 grupe musculare.

1. membrul superior – membrul superior în extensie ușoară spre înapoi, cu coatele îndoite, pumnii 
strânși, antebrațul pliat pe brat;
2. membrul inferior – încordarea mușchilor coapselor și șezutului, cu lipirea puternică a genunchilor și 
apăsare pe călcâie, cu vârfurile picioarelor în sus;
3. mușchii abdomenului – încordarea mușchilor abdominali cu lipirea lor de spate;
4. trunchi și spate – umplerea plămânilor cu aer și apnee forțată timp de 5-10 secunde, cu încordarea 
mușchilor trunchiului și spatelui;
5. umeri – tensionarea umerilor și ridicarea lor în sus;
6. mușchii dorsali ai gâtului – tensionarea mușchilor gâtului și împingerea capului spre spate
7. fața – închiderea puternica a ochilor, încruntarea sprâncenelor și țuguierea buzelor spre vârful 
nasului;
8. fruntea și mușchii scalpului – ridicarea sprâncenelor cu încordarea mușchilor frunții și scalpului.
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Relaxarea progresivă – varianta cu 4 grupe musulare


Relaxarea cu doar patru grupe musculare reduce considerabil timpul necesar relaxării. În acest caz, 
grupele musculare vor fi:

1. membrul superior – membrul superior în extensie ușoară spre înapoi, cu coatele îndoite, pumnii 
strânși, antebrațul pliat pe braț;
2. trunchi si spate – umplerea plămânilor cu are și apnee forțată timp de 5-10 secunde, cu încordarea 
mușchilor trunchiului și spatelui;
3. umeri și gât– tensionarea umerilor și ridicarea lor în sus, împingerea capului în spate;
4. fața – închiderea puternică a ochilor, încruntarea sprîncenelor și țuguierea buzelor spre vîrful nasului.


