
 

Kūno atpalaidavimas streso metu –  
streso abėcėlė

• A. Kvėpavimas pilvu – trumpas įkvėpimas, kvėpavimo sulaikymas, tada seka  ilgas iš-
kvėpimas (trys -  trys – šeši) „Vakarinis kvėpavimas“.

• B. Baliono pūtimas - kai negalime sustoti drebėti – įkvepiam – iškvėpdami pučiam tikrą 
arba įsivaizduojamą balioną.

• C. Jei tai neveikia – atliekam rytinio kvėpavimo pratimą – ilgas įkvėpimas ir trumpas 
iškvėpimas – „ cha“ su turimos įtampos ar pykčio pašalinimu tarsi iš kūno iš gilumos, 
dedant rankas ant pilvo, kur yra mūsų klajoklis nervas (autonominė nervų sistema).

• D. Jei dar nepadeda – pridedam su įkvėpimu gilius rankų mostus pirmyn, tariant lyg 
„chi“

• E. Raumenų įtempimas – atpalaidavimas – galim dirbti bet kuriais raumenimis, tinka 
kumščiai, pečiai, mentės, kojos, akių raumenys, veido raumenys – juos įtempiam, pa-
laikom kelias sekundes, atpalaiduojam, kol pajaučiam skirtumus tarp raumenų įsitem-
pimo ir atpalaidavimo.

• F. Pozityvus mąstymas – pradžioje reikia saugios vietelės, nusiraminimo, tad tinka bet 
koks paveikslas – pradžioje užsimerkiam, įsivaizduojam saulėtekį, saulėlydį, jūrą, pie-
vą, ežerą – tinka tas vaizdas, kuris mus nuramina.

• G. Galvojam apie gerus dalykus, kalbamės sus savimi – „aš esu pagarbos verta asme-
nybė, viskas bus gerai, nėra to blogio, kas neišeitų į gera“, šypsomės sau su dėkingumu, 
gyvenam dabartimi, o ne dairomės atgal, į praeitį, kuri dažnai ir kelia kaltės jausmą, 
arba į ateitį, kuri kelia nerimą.

• H. Papildomi įrankiai kasdieniam stresui nuimti ir raumenų  atpalaidavimui – pratimai 
su lazdomis, sukti, plaukti ore su jomis, tempti už nugaros, kelti pečius, perduoti iš 
rankos ė ranką, sukti ją viena ranka ir pan.

• I. Organų atpalaidavimui, apykaitos stimuliavimui – dirbti delnais sudžok kamuoliuku, 
antistresiniu kamuoliuku, pamasažuoti sprandą, kuriame kaip tik ir kaupiasi įtampa, 
nugaros masažuokliu, pasinaudoti disku liemeniui prasukti, tempimo gumomis atpa-
laiduoti rankų ir pečių juostos raumenis, pažaisti su pirštų paspragsėjimu, kuris suak-
tyvina smegenų kraujotaką, pasinaudoti rankų joga – įvairiomis rankų pirštų kombi-
nacijomis (vadinamos mudros), galima praktikuoti rankų – sveikatos gestus, sudedant 
įvairiai pirštus (kriaukle, pirštų galiukais, lyg kažką rodytume sunėrę pirštus, švelniai 
suspaudę nykštį su smiliumi, kitus atpalaidavę ir tt.).

Svarbu pratimus daryti neskubant, atsipalaidavus, tylioje aplinkoje  
arba skambant ramiai muzikai, gryname ore arba išvėdintame kambaryje, 
atsigėrus vandens, tinkamai apsirengus laisvesniais drabužiais,  
sustabdžius mus  nuolat lydintį minčių malūną.  
Sėkmės!


