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Relaxáció kicsiknek és nagyoknak 

 

Néhány módszer arra, hogy hogyan relaxáljunk, 

engedjünk el magunkat otthoni körülmények között. 

 

Relaxációs légzés: 

1. Helyezkedj el kényelmesen! 

2. Vegyél egy mély levegőt az orron át, amely a tüdőt megtölti, és a has megemelkedik! Közben 

mond magadban: „A nyugalom beáramlik!” 

3. Ezután ugyanolyan lassan, mint ahogyan beszívtad a levegőt, a szádon át fújd ki! Közben mond 

magadban: A feszültség kiáramlik! 

4. Ezt a folyamatot ismételd meg legalább 5 alkalommal! 

5. Naponta többször is elvégezheted a légző gyakorlatot, akárhányszor van rá szükséged! 

 

 

 

 

 

 

Izomrelaxáció (Progresszív izomrelaxáció): Alulról felfelé megfeszítjük és elengedjük az izmainkat, 

miközben az előző légzéstechnikát használjuk. 

1. A mély légzéseket ki lehet egészíteni izomcsoportok összehúzásával és elengedésével. 

2. Helyezd magad kényelembe! 

3. Feszítsd meg a lábfejedet és a lábujjaidat, mintha ökölbe akarnád szorítani, és közben vegyél 

mély levegőt az orrodon át! 

4. Tartsd a feszítést néhány másodpercig, majd miközben a szádon át kifújod a levegőt, engedd el a 

lábfejed és lábujjaid! 

5. Most feszítsd meg a lábadat, a lábszárad és a combodat! Szintén vegyél az orrodon át mély 

levegőt! 

6. Tartsd feszesen a lábadat, majd fújd ki a levegőt a szádon át, és közben engedd el magad! 
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7. Most feszítsd meg a csípődet, hasadat és hátadat, közben vegyél az orrodon át egy mély levegőt! 

8. Feszítsd az izmaidat, majd a levegő kifújásával, a szádon át, engedd el a feszítést! 

9. Most feszítsd meg a mellkas, váll és nyak izmaidat, és vegyél az orrodon át egy mély levegőt! 

10. Tartsd feszesen, majd engedd a ki a levegőt a szádon át, és közben engedd el a feszítést a mellkas, 

váll és nyak izmaidból! 

11. Most feszítsd meg a kar izmaid és szorítsd ökölbe a kezedet, közben vegyél az orrodon át egy 

mély levegőt 

12. Tartsd feszesen, majd engedd a ki a levegőt a szádon át, és közben engedd el a feszítést a karodból 

és kezedből! 

13. Most feszítsd meg az állkapcsod, orrod, szád izmaidat, vágj egy mérges grimaszt, és vegyél az 

orrodon át egy mély levegőt 

14. Tartsd feszesen, majd engedd a ki a levegőt a szádon át, és közben engedd el az arcodat! 

15. Most feszítsd meg az homlokodat és gyűjtsd össze a gondolatokat, amelyek dühössé, feszültté 

tesznek, és vegyél az orrodon át egy mély levegőt! 

16. Tartsd feszesen, majd engedd a ki a levegőt a szádon át, és közben engedd el a homlokodat, és a 

rossz gondolatokat! 

17. Ezután még nyugodtan lélegezz még be az orrodon át, és ki a szádon, ameddig szeretnél! 

Források: 

Lori Lite (2014): A dühös polip. Budapest: Kulcslyuk Kiadó 

Lori Lite (2014): A vidra öböl. Budapest: Kulcslyuk Kiadó 

 

 

Egyéb relaxációs módszerek: 

1. Testmozgás: Rendszeres testmozgás segít levezetni a 

feszültséget, lehet videókat keresni, amiket akár az egész 

család együtt csinálhat. Lehet betenni egy jó zenét és 

végigtáncolni, a fantáziára van bízva! 

2. Hobbik: Olvasás, rajzolás, színezés, ezek jók, hogy átmenetileg 

elvonja a figyelmünket, és lekössön minket, amíg nem állunk 

készen megbirkózni az érzelmeinkkel. 



3. Zenehallgatás: A zene nagy hatással van a hangulatunkra, érzéseinkre, egy nyugtató zene, segít 

ellazulni. A nyugtató zenét akár a légzés technikák alatt is lehet alkalmazni. 

o Néhány Youtube-on található relaxációs zene, amelyek 3 órásak: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=3NycM9lYdRI 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=2OEL4P1Rz04 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=lFcSrYw-ARY 

o Gyerekeknek: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=5HrkXT5Bc9E 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4 

 

Képek forrásai: 

• https://cfgv.org/choral-music-love-and-kindness/ 

• https://www.cake.co/conversations/NrTRgnd/what-are-your-offline-hobbies 

• https://omnifits.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi 
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