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Pod kování
D kuji panu MUDr. Ond eji Trojanovi a nakladatelství Grada - Avicenum za nabídku vydat
tuto velmi pot ebnou knihu a za pružnou spolupráci. Jsem také zavázán svým u itel m doma
i v zahrani í, od nichž jsem se o r zných relaxa ních technikách dozvídal. Vd n
vzpomínám na paní Ossius, Ameri anku eského p vodu, která u nás jógu u ila koncem
šedesátých let, na své u itele jógy z Bihar School of Yoga v severní Indii i na kolegy
psychoterapeuty, kte í m p ed lety u ili autogenní trénink i jiné relaxa ní techniky. Velký dík
pat í pacient m, u nichž relaxa ní techniky mnoho let používám a jejichž úsp chy, problémy i
zkušenosti mi poskytly neocenitelný materiál. Za velmi užite né p ipomínky k rukopisu
d kuji paní Daniele Fischerové.
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Úvod - jak tuto knihu co nejlépe využít
Americký léka Edmond Jacobson se za al zajímat o relaxaci a stres už v d tství. Když mu
bylo deset let, byl sv dkem velkého požáru v hotelu v Chicagu. Lidé se po požáru chovali
vyd šen a zmaten a zjevn si se stresem nev d li rady. Jacobson se pozd ji stal na
Harvardské universit žákem slavného profesora psychologie Williama Jamese. I když se
James zabýval stresem a relaxací, Jacobson ho vnímal jako velmi nervózního lov ka.
Teoretické znalosti nebyly Jamesovi pranic platné. Na rozdíl od Jamese vypracoval Jacobson
velmi praktický zp sob, jak se uvolnit. Možná práv proto se Jacobson proto dožil vysokého
v ku (žil v letech 1888 až 1983) a z stal dlouho velmi aktivní. Poslední kniha mu vyšla v roce
jeho smrti.
Vážení tená i, i vy máte možnost volby. M žete být jako James a relaxaci studovat
teoreticky, nebo m žete být jako Jacobson a relaxací se zabývat prakticky. Osobn bych vám
doporu oval spíš druhou možnost, a tedy následující postup.
1. Nejprve knihu prolistujete nebo zb žn pro tete, abyste p ibližn v d li, co v ní je.
2. Pak t te knihu pozorn , jednotlivé relaxa ní techniky si zkoušejte a zaznamenávejte si, jak
na vás p sobí a jak vám pomáhají se vyrovnávat s nadm rným stresem.
3. Uvažujte o tom, kterou relaxa ní techniku (nebo více technik) v leníte do svého
každodenního života a budete ji pravideln využívat. Relaxa ní techniky, na rozdíl od
n kterých lék , p sobí totiž tím více, ím déle je používáte. Praxí se totiž prohlubuje
zvládnutí techniky.
4. Máte-li možnost, dopl te vlastní praxi n jakým kurzem relaxa ních technik nebo jógy.
Dobrý u itel vám nácvik relaxace podstatn usnadní.
Knihou vás bude provázet rodina Pazourkova. Pazourkovi budou na autorovi žádat vysv tlení
a d kazy a vznášet pochybnosti. Budou také autora nutit se vyjad ovat srozumiteln a jasn .
Pan Pazourek: Když se nau ím relaxovat, tak se dožiji 95 let jako Jacobson?
Tak to vám nemohu slíbit. Ale existují odborné práce sv d ící o tom, že relaxace je vhodná
jako prevence i lé ba mnoha nemocí.
Pazourek junior: Chcete íci, že když se nau ím relaxovat, budu zdravý a nebudu pot ebovat
doktory?
Relaxace rozhodn nem že vždy nahradit léka skou pé i a nenahrazuje ani ochranu zdraví
jinými zp soby. Když se ale nau íte n jakou relaxa ní techniku a budete ji používat, budete
na tom zdravotn lépe. A nejen zdravotn . Relaxa ní techniky pomáhají tvo ivosti,
sebeovládání i dobrému životnímu pocitu.
Paní Pazourková: Škoda, že syn už dávno nerelaxuje. Sebeovládání není jeho silná stránka.
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Pra lov k Pazourek a jeho prapravnuk - stres a relaxace tehdy
a dnes
Následující p íb h se odehrál p ed 19 tisíci lety. Pra lov k Pazourek tehdy potkal tygra. Toto
setkání bylo pro ob stany nep íjemné. Bylo jasné, že bude mít bu tygr z Pazourka ve e i
nebo Pazourek z tygra zimník. Pazourkovo t lo se b hem velmi krátké doby p ipravilo na boj.
V okamžiku se mu zrychlil dech, srdce za alo bít siln ji a s v tší frekvencí a hore n
pumpovalo krev do kosterních sval . Hladké svaly se naopak stáhly, trávení a podobné
záležitosti musely v takové situaci po kat. V litém boji Pazourkovi pomohly i jeho žlázy
s vnit ní sekrecí tím, že uvolnily do krve látky, z nichž pra lov k Pazourek získal tolik
pot ebnou energii pro namáhané svaly. Souhrn reakcí, který v Pazourkov t le nastal p i boji
s tygrem, se ozna uje jako stresová reakce nebo prost stres. Stresová reakce byla v
Pazourkov situaci nutná k p ežití. Když pra lov k Pazourek tygra p emohl, odebral se
zv stovat radostnou novinu kamarád m a kamarádkám. Všichni m li náramnou radost
a Pazourkovi blahop áli. Pra lov k Pazourek se pak v bezpe í jeskyn a pod ochranou tlupy
sto il do klubí ka a p ikryl se kožešinou. I když ješt nebyla noc, dostal se po vysilujícím
zápase do stavu útlumu, uvoln ní a polospánku. Tomu se zase íká relaxa ní reakce neboli
prost relaxace. Ta je pro p ežití stejn nutná, jako reakce na stres. B hem relaxace se t lo
zotaví a obnoví se vy erpané zásoby energie. Za nou se také lépe hojit zran ní.
Vzdálený p íbuzný pra lov ka Pazourka pan Pazourek žije v sou asnosti. Onehdy se v práci
p íšern naštval. Co myslíte, že se stalo? Pazourkovo t lo se p ipravilo na boj. Zrychlil se
dech, srdce za alo tlouci jako o závod a hnát krev do kosterních sval . Hladké svaly se naopak
stáhly. Žlázy s vnit ní sekrecí uvolnily do krve látky, z nichž by pan Pazourek mohl získat
pot ebnou energii pro boj. Jenomže boj nenastal, pokud bychom ovšem nepovažovali za boj
to, že pan Pazourek zelený vzteky ekl: „Ano pane vedoucí.“ Há ek je v tom, že nenastala ani
relaxace. Pan Pazourek p išel totiž dom a nesto il se do klubí ka ani se nep ikryl v bezpe í
kožešinou, ale pustil si televizní zprávy. Ty ho rozhodn neuklidnily. Stresová reakce trvala
podstatn déle než u pra lov ka Pazourka. Je to práv stres, který mu p sobí zdravotní
problémy nebo mu p i nejmenším znep íjem uje život. Existuje n jaká možnost, jak tuto
situaci vy ešit? Jist to nebude návrat do prav ku. Než odpovím na otázku, zda existuje
možnost, jak si tolik pot ebnou relaxaci navodit, trochu odbo ím. Dovolte, abych shrnul
n které zm ny, k nimž p i relaxaci a p i stresu dochází.
N které zm ny p i relaxaci a p i stresu
STRES

RELAXACE
SVALOVÉ NAP TÍ A PROKRVENÍ SVAL
DECHOVÁ FREKVENCE
TEPOVÁ FREKVENCE
KREVNÍ TLAK
METABOLISMUS
HORMONY NADLEDVIN A ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
KOŽNÍ GALVANICKÁ VODIVOST
FREKVENCE VLN NA ZÁZNAMU ELEKTRICKÉ
AKTIVITY MOZKU
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Pan Pazourek: Moc jste m nepot šil. Jak mám, prosím vás, uklidnit své nadledviny?
D ležitá je následující skute nost: Zm ny, k nimž b hem stresu dochází jsou spolu provázané
- nastávají sou asn nebo na sebe navazují. Podobn je tomu i u relaxace. Jinými slovy:
Relaxace je integrovaná reakce a jedna její složka ovliv uje další složky. Uv domovat si
innost nadledvin dokáže skute n málokdo, natož je p ímo ovliv ovat. Ale máte daleko
prakti t jší možnost. M žete ovlivnit svalové nap tí, zm nit zp sob dýchání nebo ovlivnit to,
na myslíte. A tak nep ímo p im jte nadledviny nebo krevní tlak, aby se chovaly rozumn .
Pazourek junior: Ve škole jsme se u ili o hladkých svalech nap íklad v b iše, které se v lí
ovládat nedají. Jak chcete uvolnit je?
Americký léka E. Jacobson uvádí, že uvoln ním tzv. kosterních sval , které jsme schopni
ovládat, m žeme do jisté míry uvolnit i hladké svaly.
Paní Pazourková: Mn se ta vaše tabulka nezdá. Stres popisujete jako p ípravu na boj, ale já
jsem n kdy na konci stresujícího týdne v takovém stavu, že je mi už všechno jedno.
Souhlasím a d kuji za dopln ní. Stres, který trvá p íliš dlouho, asto p echází ve vy erpání a v
apatii.
Paní Pazourková: íkal jste, že se relaxa ní techniky používají i v léka ství. M žete uvést
n jaké p íklady.
Mohu a to dokonce spoustu p íklad . Následující p ehled shrnuje zdravotní problémy,
u kterých se podle m známé odborné literatury relaxa ní techniky osv d ily. A to jist
nebude p ehled úplný. Ale pro jistotu varování. Relaxace se u naprosté v tšiny vážn jších
chorob použila sou asn s jinými lé ebnými postupy, ne místo nich.
K emu všemu úsp šn použili relaxa ní a medita ní techniky v léka ství ( azeno
abecedn )
Afty, artrózy (kloubní nemoci, k mírn ní bolestí), asthma, bolesti hlavy (tenzní i migrenózní),
bolestivé stavy r zného p vodu, burn-out (syndrom vyho ení, což je porucha vyvolaná
chronickým stresem), deprese, diabetes (cukrovka, jako sou ást další lé by), ekzémy,
epilepsie, geriatrie (medicína vyššího v ku), herpes genitalis, hrani ní poruchy osobnosti (jako
sou ást psychoterapie), hypercholesterolémie, hypertenze (vysoký krevní tlak), imunitní
systém (posílení), infarkt myokardu (jako sou ást rehabilitace), insomnie (nespavost),
koktavost, menstrua ní potíže, premenstruální syndrom, nádorová onemocn ní (nej ast ji k
mírn ní vedlejších ú ink chemoterapie nebo oza ování), násilí v i d tem (lé ba prchlivých
rodi ), obstruk ní choroba plicní, páte (bolesti), patologické hrá ství (sou ást lé by a
prevence), poruchy pozornosti a hyperaktivita u d tí, pracovní rehabilitace, prevence
srde ních chorob, psoriáza (lupénka), rehabilitace ob tí znásiln ní, rodinná a manželská
terapie, sebev domí (zvyšování), sexuální problémy, sou ást pé e o osoby se subnormním
intelektem, t hotenské problémy a sou ást p ípravy k porodu, tvo ivost (rozvoj), úraz hlavy
(sou ást rehabilitace po úrazu), úzkostné stavy, závislost na alkoholu a jiných návykových
látkách v etn tabáku (prevence i sou ást lé by), zubní léka ství (k mírn ní bolesti), zvýšení
produkce mate ského mléka u matek nedonošených d tí.

8

Pazourek junior: To se mi n jak nezdá. Jak mi vysv tlíte, že se ta vaše relaxace osv d ila
t eba u astmatu i u nespavosti, když se jedná o dva úpln jiné problémy?
Vysv tlení je jednoduché. U pacienta s astmatem i u toho, kdo nem že spát, se jako jedna z
p í in jejich problém uplat uje nadm rný stres. Nadm rný a p íliš dlouho trvající stres se
podílí také na vzniku nebo zhoršování celé ady dalších chorob. Jestliže se n kdo nau í
relaxovat, zmírní stres. To také zmenší jeho obtíže a navíc to asto posílí schopnost t la se
nemoci ú inn bránit. Ale pozor! Lé ba za pomoci relaxace v tšinou vyžaduje delší a
soustavn jší praktikování.
Pan Pazourek: Když jsem v nejv tším stresu a mám d lat deset v cí najednou, na chvílí prost
zav u o i a jenom si tak sednu. Tak se uklidním a za chvíli zase kmitám. Je to také relaxace?
To, co d láte, je chytré. V situaci, kterou popisujete, je váš mozek p etížený podn ty. Nejvíce
podn t se do mozku dostává práv zrakem. Na chvíli zav ít o i je pro podn ty zahlceného
lov ka asi ta úpln nejjednodušší relaxa ní technika.
Paní Pazourková: Když pracuji na zahrad , je to také relaxace?
Slovo relaxace se v b žném jazyce asto používá a znamená všelicos. Pokud ho ale
používáme jako odborný pojem znamená zhruba stav popsaný ve výše uvedené tabulce. Z
tohoto hlediska není práce na zahrad relaxací, i když se p i ní odreagujete a i když vám
prospívá. V této knize používáme slovo relaxace zásadn jako odborný pojem.
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Pro je tak mnoho relaxa ních technik?
Pot eba se uvolnit je spole ná všem lidem a dokonce i zví at m. Jsou ale r zné zp soby, jak
toho dosáhnout. Lidé žijí v r zných podmínkách a jsou ovliv ováni odlišným kulturním
prost edím. To se pak projeví v jejich zp sobu života i v tom, jaké relaxa ní techniky
používají. Následující p ehled nem že být úplný, relaxa ních technik je totiž velké množství.
Relaxa ní technika

Doba a místo
vzniku

Kde se praktikuje

Hlavní postupy, které
používá

Jógová relaxace

Tradice jógy sahá
hluboko p ed za átek
našeho letopo tu.
Indie.

V mnoha zemích
sv ta v etn západní
Evropy. Jóga
podstatn ovlivnila
i další systémy.

Široké spektrum technik
zahrnující svalové
uvoln ní, uv domování si
dechu, využívání
p edstav, autosugesce atd.

Buddhistické
medita ní techniky

Od 6. století p . n. l.
Indie.

Z Asie se rozší ily
Uv domování si dechu
do USA i do dalších a uv domování si
zemí v etn Evropy. t lesných i duševních
pocit .

Jacobsonova
progresivní relaxace

Jacobson používal
relaxaci od roku
1914, svoji techniku
publikoval v roce
1924.

Zejména v anglicky
mluvících zemích
(USA, Velká
Británie, Austrálie).

P edevším uvoln ní
sval .

N mecky mluvící
zem , ale technika
se dostala i do
Kanady nebo
Japonska.

Autosugesce. Za její
pomoci pak svalové
uvoln ní, zm ny
prokrvení ástí t la,
regulace dechu a tepu atd.

Schultz v autogenní Základní kniha „Das
trénink
autogene Training“
vyšla 1932. Schultz
o autogenním
tréninku p ednášel
1926 už p ed tím ho
používal. N mecko.
Relaxace za pomoci
biologické zp tné
vazby (biofeedback)

Konec šedesátých let Anglicky mluvící,
dvacátého století.
ale i jiné pr myslov
USA.
vysp lé zem .

Nej ast ji svalové
uvoln ní, zm ny kožního
galvanického odporu a
zm ny povrchové teploty.

Bensonova technika
„Relaxa ní
odpov “

Vznik ovlivn n jinou V tšinou USA.
mnohem starší
jógovou medita ní
technikou.
Publikována byla
v roce 1975. USA.

Opakování si ur itého
slova nebo v ty a pasivní
pozorování myšlenek.

Pan Pazourek: Když nepo ítám jógu a podobné postupy, v tšina relaxa ních technik vznikla
až ve 20. století. M žete to n jak vysv tlit? Stres p ece trápí lidstvo odjakživa.
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Ve 20. století došlo k ohromnému rozvoji v dy, medicíny i psychologie. Krom toho velmi
p ibylo lidí, kte í sice své základní životní pot eby uspokojili, ale kte í jsou napjatí, unavení a
nespokojení - prost t ch, kdo jsou vystaveni nadm rnému stresu a cht li by s tím n co d lat.
Nemusím zd raz ovat, že práv takových lidí je i u nás spousta.
Pazourek junior: No dob e. Pro se ale nevybere jedna nejlepší relaxa ní technika a pro se
používají i ty ostatní?
Odpov na vaši otázku je složitá. Ne každá relaxa ní technika se stejn dob e hodí pro
každého. Jacobsonova relaxace bude velmi vhodná pro lidi, kte í nemají rádi nic, co by jen
vzdálen zaván lo sugescí a nev deckostí. M že být dále zvlášt vhodná pro lidi, kte í si
dokážou dob e uv domovat vlastní t lo. Autogenní trénink asi ocení lidé se smyslem pro
po ádek, pravidelnost a disciplínu. A nadšenec do elektrotechniky si možná po ídí
biofeedback. Navíc se ukázalo, že r zné relaxa ní techniky se hodí pro lidi s r znými
nemocemi. Tak o astmatu se osv d il autogenní trénink a jógová meditace, ale ne
Jacobsonova progresivní relaxace. Naopak u epilepsie zaznamenali dobré výsledky s
progresivní relaxací, ale ne s autogenním tréninkem. Podobn u v edové choroby žaludku je
vhodná progresivní relaxace, ale ne autogenní trénink.
Paní Pazourková: Co je to subliminální relaxace?
Subliminální relaxace využívá podprahových (subliminálních) podn t , tedy podn t , které si
sice relaxující pln neuv domuje, ale které p esto p sobí na jeho nev domí. N které relaxa ní
nahrávky využívají tento princip. M osobn by trochu vadilo, že bych nev d l, co mi hlas na
kazet vlastn íká. V této knížce se zam íme spíše na postupy, které se lov k m že nau it a
sám je používat.
Pazourek junior: Jsou ješt n jaké další relaxa ní techniky?
Ano, dokonce je jich velmi mnoho. Chcete-li n jaký p íklad, je to t eba senzorický a relaxa ní
trénink, jehož autorem je A. A. Lazarus a který je založený na uv domování si r zných ástí
t la. Jiným systémem p evážn relaxa ních technik je sofrologie užívaná v románských
zemích, která vychází v mnohém z jógy. Existuje i jedna p vodní eská relaxa ní technika, tu
zde ale ani nezmi uji, protože vyžaduje pom rn náro né p ístrojové vybavení. Existují také
etné varianty rozší ených relaxa ních technik jako je autogenní trénink a progresivní
relaxace. Velké množství relaxa ních a medita ních technik nabízí i jóga nebo buddhistická
tradice. Vznikly dokonce i relaxa ní techniky ke speciálnímu použití. Tak relaxaci pomocí
hlubokého b išního dýchání podle Millerové vytvo ila autorka pro pacienty s poopera ními
bolestmi. Jestli chcete, m žete si celkem snadno vytvo it vlastní Pazourkovu relaxa ní
techniku. A dokonce m že dob e fungovat. Sta í do ní zapracovat obvyklé postupy
(uv domování si t la a jeho uvol ování, uv domování si dechu, vhodné relaxa ní fantazie
apod.). Když dovolíte, ale p ece jen bych vám doporu il spíše n kterou z osv d ených
technik. Jsou s nimi delší zkušenosti a pokud je porovnávali s jinými postupy, v tšinou byly
ú inn jší.
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Relaxace, sebeuv dom ní a soust ed ní
Sebeuv dom ní, tedy dobrá schopnost vnímat své t lo i duševní pocity, jsou d ležité.
P estavte si lov ka, který je schopen rozpoznat už první známky nachlazení, odpo ine si,
ud lá si bylinkový aj, vezme si C vitamin a rozvoji vážn jšího onemocní tak p edejde. A
p edstavte si jiného lov ka, který si sám sebe uv domuje h a jehož na nemoc upozorní až
vysoká hore ka. Je jasné, že ten, kdo si dokáže své t lo i psychiku lépe uv domovat, je ve
výhod . V jedné odborné práci v dci zjiš ovali, jaké jsou psychologické charakteristiky lidí,
kte í prod lali srde ní infarkt, aniž by si toho povšimli. Tyto tzv. „tiché infarkty“ jsou
nebezpe né tím, že postižený nevyhledá odbornou pomoc, a tedy nem že být ádn lé en.
V dci našli pouze jediný rozdíl: Lidé kte í prod lali infarkt a nev d li o tom, si h e
uv domovali vlastní t lo. Relaxa ní i medita ní techniky schopnost uv domovat si t lo i
psychiku procvi ují a zlepšují.
Pan Pazourek: Existuje n jaké cvi ení speciáln na sebeuv dom ní.
Ano. Nabídnu vám cvi ení od indického jógína Svámího Satjánandy, které jsem áste n
p izp sobil našim pot ebám. Cvi ení prohloubí vaše sebeuv dom ní a pom že vám pochopit
úzký vztah mezi myslí a t lem.
Prohloubené sebeuv domování
P íprava a prost edí: Toto cvi ení lze cvi it tém kdykoliv a kdekoliv máte as možnost se
soust edit na sebe. Pro za áte níka bude vhodn jší klidné prost edí, ale pokro ilí možná zjistí,
že praktikovat ho nap . p i jízd v autobusu nebo na n jaké nudné sch zi je ješt zajímav jší.
Výchozí poloha: Prakticky libovolná. Vleže se lépe uvolníte, vsed nebo ve stoje i p i ch zi
(pozor abyste do n koho nevrazili) zase neusnete a budete pozorn jší.
Délka praktikování: Od 1 do 5 minut.
Postup cvi ení
• Soust e te se na to, jak se cítíte. Uv domte si, kolik máte energie - cítíte se unavení nebo
ilí? Všimn te si všech t lesných pocit (teplo, chlad, pohodlí nebo nepohodlí) z r zných
ástí t la. Vnímejte p ípadná nap tí v r zných oblastech t la. Zkuste si p edstavit, jaký
výraz má obli ej. Uv domte si celé t lo. Je klidné nebo v pohybu? Je napjaté nebo
uvoln né? Uv domte si také bezd né pohyby jako poklepávání nohou, poškrábání se,
prohrábnutí vlas nebo pohyby prst . Dokonale si uv domte t lo.
• Jaká je vaše nálada? Jste š astní, smutní, úzkostní, napjatí, stažení, stísn ní nebo klidní?
Uv domte si o em p emýšlíte. Zblízka pozorujte myšlenky i to jak se m ní. Jak p echázejí
z jedné v ci na druhou, navazují na sebe a ovliv ují se. Objevujte spojovací lánky mezi
myšlenkami. Ale žádnou myšlenkou se nezdržujte delší dobu, jenom je pozorujte.
• Uvažujte chvíli o možných souvislostech mezi duševními a t lesnými pocity.
Dalším prvkem, který je p ítomen prakticky ve všech relaxa ních a medita ních technikách je
soust ed ní (koncentrace). Nejedná se ovšem o n jaké k e ovité soust ed ní, ale o klidnou,
uvoln nou a jakoby pasivní pozornost. Taková klidná pozornost se velmi hodí nejen p i
relaxaci nebo meditaci, ale i v normálním život . Ur it znáte lidi, kte í pracují klidn a
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soust ed n a které je radost pozorovat. A jist znáte i jiné lidi, kte í jsou rozt kaní, nic
nedokon í a s nimiž se proto velmi obtížn spolupracuje.
Pan Pazourek: Já té „pasivní pozornosti moc nerozumím“. Co tím myslíte?
P estavte si houba e, který klidn prochází lesem a rozhlíží se kolem. Nezam uje svoji
pozornost výlu n ur itým sm rem, je otev ený r zným možnostem, protože h íbek m že být
tam i onde. Nebo si p edstavte maminku, která klidn pozoruje dít hrající si na písku a jeho
okolí. Je v naprosté pohod , ale o dít ti stále ví.
Co se konkrétn znamená soust ed ní, je možné ukázat na následujícím cvi ení. Toto cvi ení
není žádná relaxa ní technika a nep edpokládám, že byste ho cvi ili pravideln . Je to spíš
zajímavý pokus a ukázka toho, co to znamená se soust edit.
Koncentrace (soust ed ní) aneb Kráva v ohrad
P íprava a prost edí: Nejlépe klidné prost edí.
Výchozí poloha: Jakýkoliv vzp ímený sed (na patách, se zk íženýma nohama, na židli apod.)
Délka praktikování: Asi 2 až 5 minut.
Postup cvi ení
• Zvolte si n jaký p edm t soust ed ní. Obecn platí, že na spíše p íjemné a citov nep íliš
nabité p edm ty se lov ku soust e uje lépe než na nep íjemné. M žete si tedy zvolit nap .
svoji oblíbenou kv tinu, obraz, který máte v byt a který se vám líbí, symbol i ur itou
myšlenku nebo pojem (nap . klid, mír, moudrost, spokojenost).
• Zav ete o i. Na p edm t, který jste si zvolili se soust e te. Jestliže bude vaše mysl odbíhat
k jiným p edm t m, vždy znovu a znovu trp liv a klidn se vracejte zp t k p edm tu
svého soust ed ní. ekn me, že jste si zvolili jako p edm t soust ed ní vázu. P edstavte si,
že vaše mysl je kráva a že p edm t vašeho soust ed ní a okolí tohoto p edm tu je ohrada.
Pokud se mysl pohybuje od vázy ke kv tinám, od vázy k sv telným odlesk m, od vázy ke
sklá ství, je to v po ádku a kráva z stala v ohrad . Ale jakmile byste za ali uvažovat o,
t eba sluné kách sedmite ných, kráva z ohrady utekla.
• Odpov zte poctiv . Kolikrát vám kráva b hem cvi ení utekla z ohrady?
Trátak
Jiné cvi ení procvi ující soust ed ní je jmenuje trátak. Trátak znamená esky „pevn hled t“
Podle tradi ních indických pramen zlepšuje nejen soust ed ní, ale p ináší i zklidn ní
(doporu uje se mimo jiné i p ed spaním), rozvíjí tvo ivost a dokonce prý zlepšuje pam .
Lidé s vážnými duševními chorobami by nem li tuto techniku cvi it. Trátak d líme na zevní
trátak, kdy p edm t soust ed ní je zevn a na vnit ní trátak, kdy je p edm t soust ed ní uvnit .
P íprava a prost edí: Nejlépe klidné prost edí. Jaký p edm t soust ed ní si vyberete, záleží
na vás. Nej ast ji se používá plamen sví ky (pozor na vosk kapající na koberec), st ed obo í,
špi ka nosu, n jaký symbol, erná te ka na bílém papíru, krystal nebo drahokam apod.
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Výchozí poloha: Jakýkoliv vzp ímený sed (na patách, se zk íženýma nohama, na židli apod.).
Ideální vzdálenost p edm tu je v tšinou na délku natažené paže, p edm t umíst te do výše
o í.
Délka praktikování: Dokud je cvi ení p íjemné. Zpo átku asi ne déle než 2 minuty.
Postup cvi ení
• ekn me, že si vyberete plamen sví ky. Pak doporu uji soust edit se na rozžhavený konec
knotu, protože se prakticky nepohybuje. Pokud si zvolíte nap . krystal nebo n jaký obraz,
vyberte si n jaký bod na n m a na n j up en hle te. Dívejte se na n j soust ed n bez
mrkání, o ní ví ka mírn uvoln te, ale o i z stávají pootev ené.
• Po chvíli ucítíte únavu o í nebo za nou o i slzet. Zav ete o i a pozorujte následný obraz,
který se vyno il za zav enými ví ky. Jestliže se žádný obraz p i zav ených o ích neobjeví,
nechte prost o i chvíli odpo inout.
• Cvi ení m žete ješt jednou nebo dvakrát opakovat.
Sebeuv dom ní a soust ed ní v relaxa ních technikách
Oba prvky, tedy sebeuv dom ní i pozornost, jsou svým zp sobem neodd litelné a vyskytují se
spole n . P ece jen se ale pokusíme relaxa ní techniky rozd lit podle toho, který z uvedených
prvk v nich p evažuje.
P evažuje sebeuv dom ní
Buddhistická meditace vhledu (vipassaná) - uv domování si t la i mysli
Technika vnit ního ticha z jógy - uv domování si t la i mysli
Progresivní relaxace - uv domování si p edevším t la
Jógová relaxace šavásana a jóga nidra
Autogenní trénink
P evažuje soust ed ní
Pazourek junior: A nevede to vaše sebeuv dom ní k tomu, že se lov k za ne moc pozorovat
a že z n j bude hypochondr?
Ne. Hypochondr na sob nachází známky nemocí a zdravotních problém , které nemá. Jeho
problém není v tom, že by správn a p esn vnímal t lo. On ho naopak vnímá nesprávn
a navíc si t lesné pocity myln vysv tluje.
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Relaxace a sebekontrola
Co myslím slovem sebekontrola, ukáže nejlépe následující p íb h. Jistý velmi p etížený léka
nemohl v pracovní dob zav ít ordinaci a íci pacient m a po kají, že si pot ebuje
zarelaxovat. To, že se nau il jógovou relaxa ní techniku mu ale stejn pomohlo. V d l, že až
p ijde dom , bude se moci uvolit, a tak ze sebe set ást únavu a nap tí pracovního dne. Znalost
relaxa ní techniky mu dala pocit lepší sebekontroly a zvýšila jeho duševní odolnost, i když
relaxaci zrovna nemohl použít.
Anglické slovo „control“ se do eštiny asto p ekládá jako kontrola, ale znamená spíše
ovládání. V kapitole o zvládání stresu se ješt zmíníme tom, že práv pocit, že lov k sebe
nebo situaci ve které se nachází, m že ovládat, pronikav zvyšuje odolnost v i stresu.
Ani já ani vy nem žeme s jistotou v d t, do jakých situací se v budoucnu dostaneme. Jestliže
se ale nau íte dob e relaxovat, je velmi pravd podobné, že si tuto schopnost udržíte za
nejr zn jších okolností. Váš život se tak stane p edvídateln jší a váš pocit sebekontroly
vzroste.
Pocit sebekontroly má významný psychologický ú inek i p i lé ení nemocí. Jestliže se pacient
na lé b aktivn podílí a jeho obtíže se zmírní díky jeho aktivní spolupráci, posílí to jeho
sebev domí a zlepší to jeho duševní stav. A to je velmi d ležité.
Pazourek junior: Když se ekne sebekontrola, p edstavím si spíš to, že se dokážu ovládat
a nejednám zbrkle nebo vztekle.
Jakákoliv relaxa ní technika, která vám pom že se uvolnit, zlepší vaše sebeovládání.
Relaxace navíc zlepší vaši schopnost sebeuv dom ní. Dokážete pak d ív rozpoznat známky
vzteku na t lesné i na duševní úrovni a ovládnout se d ív než vztek naroste. Malý ohýnek se
hasí lépe než velký požár. Pro zajímavost uvádím, že relaxaci nap . úsp šn použili p i lé b
rodi , kte í v návalech hn vu nep im en trestali d ti.
Pazourek junior: Nem l byste krom relaxace ješt n jaký zp sob, jak se lépe ovládat? Ob as
mi to d lá problémy.
Takových zp sob je celá ada a lidstvo je zná od pradávna. Dovolím si vám nabídnout
postup, který tradice p ipisuje Buddhovi a který je bratru 2,5 tisíce let starý.
P t zp sob p ekonávání zlých myšlenek
1. Nejd íve vyvolejte myšlenky opa ného (tedy dobrého) zam ení. P i vzteku m žete
vyvolat myšlenku soucitu, p i netrp livosti klid, p i agresivit mírumilovnost atd.
2. Kdyby to nepomohlo uvažujte o nep íznivých následcích nevhodného jednání. Vzteklým
chováním byste se mohl t eba ztrapnit, kv li rva ce byste mohl mít problémy ve škole nebo,
kdybyste druhém ublížil, i s policií. Mohl byste také utrp t úraz.
3. Kdyby nesta ilo ani to, doporu uje Buddha odvracet od špatných myšlenek pozornost
a nevšímat si jich.
4. Kdyby nesta ilo ani to, doporu uje se zjiš ovat p í iny vzniku nebezpe ných myšlenek.
Možná, že jste unavený, možná vás už p ed tím rozladilo n co úpln jiného a tohle byla jenom
„poslední kapka“, možná jste v i ur itým situacím p ecitliv lý, za což druhý lov k nem že.
Takových možností je spousta.
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5. Nevede-li ani to k úsp chu, doporu uje Buddha toto: Se za atými zuby a s jazykem
p itisknutým k dásním, veškerou silou své mysli potla ujte a p emáhejte zhoubné myšlenky.
Pazourek junior: To nemyslíte vážn . Se za atými zuby a s jazykem p itisknutým k dásním
budu vypadat jako idiot.
Mohu vás ubezpe it , že i s jazykem p itisknutým k dásním budete vypadat daleko
inteligentn ji, než kdybyste se nep í etn roz ílil. A také ze sebe budete mít lepší pocit.
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Relaxace v józe
Jógu v Indii praktikují tisíce let. Slovo jóga se n kdy p ekládá jako sjednocení, ímž se myslí
sjednocení lov ka s jeho nejhlubší podstatou. Málokdo ví, že v eštin máme slovo
pocházející z téhož slovního základu. Je to slovo „jho“, tedy také n co, co svým zp sobem
spojuje. Jóga byla po tisíciletí ur ena spíše úzkému okruhu zájemc , dnes bychom asi ekli
„jógín m na plný úvazek“. Využívání jógy pro široké vrstvy obyvatel všech v kových skupin
je pom rn nová záležitost. V tomto století se spojuje se jménem indického mistra Svámího
Šivánandy. Šivánanda se narodil o rok d íve než E. Jacobson a podobn jako on vystudoval
medicínu. Šivánandu jeho indi tí kritici v souvislosti s úsilím ší it jógu hanliv nazývali
Svámí Propagandánanda.
Jenom pro zajímavost uvádím, že v dob , kdy jsem byl v Bihárské škole jógy na severu Indie,
si tam jeden velký pr myslový podnik objednal kurs jógy pro zam stnance. D vod? V onom
podniku se velmi rozvadily dv odborové organizace a jejich spor narušoval provoz i výrobu.
Jóga m la p isp t ke smí ení a k obnovení spolupráce.
Z množství zajímavých a užite ných relaxa ních technik, které se v józe vyskytují, se
zam íme hlavn na dv - Šavásanu a jóga nidru. Pak se budeme krátce v novat n kterým
medita ním technikám.
Šavásana
Šavásana se n kdy p ekládá jako „relaxa ní pozice“ nebo „relaxa ní cvi ení“. Správný, i když
pro útlocitného tená e pon kud drsný p eklad je „pozice mrtvoly“. Z názvu pro nás vyplývá
jedna podstatná charakteristika cvi ení. Jestliže je šavásana dokonale zvládnuta, t lo je
naprosto pasivní a bezvládné.
P íprava a prost edí: Cvi íme na tvrdší podložce (nap . jednou p eložené dece). Prost edí by
m lo být co nejklidn jší. Nejlepší je polosv tlo (tedy ne tma ani p íliš ostré sv tlo). P íjemná
by m la být i okolní teplota.
Výchozí poloha: Položte se na záda, nohy mírn od sebe, ruce podle t la dlan mi vzh ru.
Pokud má n kdo kulatá záda, a si podloží hlavu tvrdším polštá kem nebo složenou dekou.
Kdo má problémy s bederní páte í, m že si dát pod kolena srolovanou deku, ímž se uvoln né
nohy trochu pokr í a lépe se uvolní práv bederní oblast. nebo je možné si nohy položit na
židli, což má podobný ú inek. Dá se cvi it i vsed , to je vhodné zejména tehdy, když lov k
rozhodn nechce usnout. Vleže je ale cvi ení p íjemn jší. O i jsou zav ené a zav ené z stávají
b hem celého cvi ení.
Obrázek: Šavásana
Délka praktikování: Od asi 2 do 20 minut.
Postup cvi ení
• M žete se ješt pohnout a trochu se uvelebit. Pak byste m li z stat ležet nehybn .
• Pak si uv domte, kde se t lo dotýká podložky. Jsou to paty, lýtka, stehna, hýžd , záda,
temeno hlavy. Uv domte si všechna tato místa sou asn .
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• Uv domte si místa p íjemné tíže, tíže p icházející z r zných ástí t la... T lo je p íjemn
t žké...
• Uv domte si dotyk pravé nohy a podložky. Dotýká se patou... Lýtkem, stehnem, hýždí...
Dotyk pravé ruky... Levé ruky... Uv domte si dotyk pravé lopatky a podložky, levé lopatky,
nechte je uvolnit... Uvol uje se i oblast bederní... Záda jsou p íjemn t žká, uvoln ná...
S nádechem nechte uvolnit b icho, s výdechem hrudník... Nechte uvolnit šíji i krk v etn
hlasivek... Uvoln te elist, svaly kolem úst i kolem o í, elo.
• Uv domte si celé t lo, nechte ho uvolnit... Celé t lo... Znovu celá pravá noha, levá noha,
pravá ruka, levá, celý trup, krk a obli ej... Celé t lo, celé t lo, celé t lo, p íjemná tíže v
celém t le.
• P eneste pozornost k dechu, uv domte si dotyk vdechovaného a vydechovaného vzduchu
v nose. Nechávejte dech p irozen plynout, jen si uv domujete každý nádech a výdech.
Uv domování si dechu spojte s po ítáním: nádech 1, výdech 1, nádech 2, výdech 2, nádech
3, výdech 3... Po ítejte ur ený po et dech nap . 12, 24, 27, 54. Z stávejte p i tom bd lí,
pozorní a uvoln ní.
• Pokud by se objevovaly nesouvisející myšlenky, nechte je p icházet a odcházet, ale klidn
a laskav se vracejte k uv domování si dechu.
• Na konec cvi ení se zhluboka nadechn te, protáhnete se jako p i probuzení z osv žujícího
spánku a otev ete o i. Relaxace kon í.
Pan Pazourek: Jak se to mám nau it?
Máte více možnosti. První je jednodušší, druhá z dlouhodobého hlediska lepší. M žete si
cvi ení namluvit na magnetofonovou kazetu a poušt t si ho. M žete se také cvi ení nau it
zpam ti (není to zase tak složité) a v duchu si postup p e íkávat asi tak, jako byste pomáhal se
uvol ovat n komu jinému.
Pan Pazourek pokra uje: Když p ijdu dom , mohu si sice chvíli odpo inout, ale pak musím
zase n co d lat. Nebudu po cvi ení ospalý?
To do zna né míry záleží na tom, jak cvi ení ukon íte. Ospalý nebudete, když ho ukon íte
energicky, d kladn se protáhnete a párkrát zhluboka nadechnete a vydechnete. Naopak asi
pocítíte osv žení a p íliv energie. Kdybyste ale cht l použít cvi ení vysloven ke zklidn ní,
záv r bude pozvoln jší a klidn jší. A kone n , kdybyste cht l cvi it relaxaci k navození
spánku, nebudete cvi ení v bec ukon ovat a po káte až samo od sebe p ejde do p irozeného
spánku (ne do narkózy jako po n kterých lécích).
Paní Pazourková: Já jsem náhodou na jógu chodila. Jak mi vysv tlíte, že tam p evažovaly
ženy?
Ženy dokážou lépe vnímat své t lo a to se hodí jak p i józe tak p i relaxaci. Ale i muži
pot ebují um t se uvolnit. Je to pro n p i nejmenším stejn d ležité jako pro ženy.
Pazourek junior: Pro jsou p i cvi ení zav ené o i?
P i relaxaci jde o to soust edit se dovnit t la, ne do vn jšího sv ta. Tomu zav ené o i
napomáhají. A ješt je tu jeden pádný d vod. Zav ením o í pronikav snížíte množství
podn t , které p icházejí do mozku. To napomáhá uvoln ní. Asi z téhož d vodu jsou v jógové
relaxa ní poloze na zádech ruce dlan mi vzh ru. Velmi citlivá b íška prst , která obsahují
ohromné množství nervových zakon ení, se tak nedotýkají podložky. Do mozku proto op t
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p ichází mén podn t . A ze stejného d vodu se doporu uje cvi it pokud možno v klidném
prost edí, kde není ani p ílišné horko ani zima a kde není ostré sv tlo. A z téhož d vodu byste
na sob p i relaxaci m l mít volné a p íjemné oble ení.
Jóga nidra
Jóga nidra znamená „jógový spánek“, ale název je pon kud zavád jící, protože b hem cvi ení
byste m l z stat bd lý. Toto cvi ení vytvo il indický jógín Paramahansa Satjánanda na
základ jiného prastarého a p íliš komplikovaného cvi ení. Jóga nidra se rychle rozší ila
prakticky do celého sv ta a v sou asnosti ji používají v r zných školách jógy. K praktikování
jóga nidry m žete op t použít magnetofonovou nahrávku nebo se m žete cvi ení nau it a v
duchu si ho p ed íkávat.
P íprava a prost edí: Stejn jako u p edchozího cvi ení.
Výchozí poloha: Stejn jako u p edchozího cvi ení. I zde jsou o i b hem cvi ení zav ené.
Délka praktikování: 20 až 30 minut i déle.
Postup cvi ení
P edb žné uvoln ní
• M žete se pohnout, zavrt t, uvelebit. Pak ležte nehybn .
•

ekn te si v duchu, že se chcete uvolnit, ale že z stanete b hem cvi ení bd lí a pozorní.

• O n co hloub ji nedechn te a s výdechem nechte t lo se uvolnit
• Pak si op t uv domte, kde se t lo dotýká podložky. Jsou to paty, lýtka, stehna, hýžd , záda,
temeno hlavy. Uv domte si všechna tato místa sou asn . Necht t lo se uvolnit.
P edsevzetí
• Vložte do svého nev domí vhodné p edsevzetí nebo rozhodnutí. O p edsevzetích p i
relaxaci pojednáme podrobn ji dále v souvislosti s individuálními formulemi autogenního
tréninku. Jestliže zatím nemáte své p edsevzetí (v józe se tomu íká sankalpa), opakujte
t ikrát: „Jsem klidný“ nebo „jsem klidná“.
Uv domování si ásti t la a jejich uvol ování. ekn te si v duchu název p íslušné ásti t la,
v duchu si vybavte její tvar a nechte ji se uvolnit. Pokra ujte pom rn rychle, ímž se udržuje
pozornost. Následující pasáž opakujte jednou, nebo, jestliže máte as, dvakrát nebo t ikrát.
• Palec pravé nohy, druhý prst na pravé noze, t etí, tvrtý, pátý... Pravé chodidlo, nárt,
kotník, lýtko, koleno, stehno, hýžd . Palec levé nohy, druhý prst na levé noze, t etí, tvrtý,
pátý... Levé chodidlo, nárt, kotník, lýtko, koleno, stehno, hýžd .
• Palec pravé ruky, ukazovák, prost edník, prsteník, malík. Pravá dla , záp stí, p edloktí,
loket, paže, rameno, podpaždí. Palec levé ruky, ukazovák, prost edník, prsteník, malík.
Levá dla , záp stí, p edloktí, loket, paže, rameno, podpaždí.
• Pravá lopatka, levá, oblast mezi lopatkami, pravá bederní krajina, levá bederní krajina,
b icho, pravá polovina hrudníku, levá polovina hrudníku, šíje, p ední strana krku, hlasivky.
• Dolní elist, dolní ret, horní ret, pravá tvá , levá tvá , pravé oko, levé oko, pravé obo í, levé
obo í, elo, k že pod vlasy.
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• Uv domte si celé t lo, nechte ho uvolnit... Celé t lo... Nyní si uv domte a nechte uvolnit
celou pravou nohu, levou nohu, pravou ruku, levou ruku, celý trup, krk a hlavu i obli ej...
Celé t lo, celé t lo, celé t lo, celé t lo.
Vnímání dechu
• Op t p eneste pozornost k dechu, uv domte si dotyk vdechovaného a vydechovaného
vzduchu v nosních dírkách. Nechávejte dech p irozen plynout, jen si uv domujete každý
nádech a výdech. Uv domování si dechu spojte s po ítáním: nádech 1, výdech 1, nádech 2,
výdech 2, nádech 3, výdech 3... Po ítejte ur ený po et dech nap . 12, 24, 27, 54.
Z stávejte bd lí, pozorní a uvoln ní. Pokud by se p i tom objevovaly myšlenky, obrazy
nebo fantazie, uv domte si je, ale nechte je odcházet a klidn se vracejte k vnímání dechu.
ízené obrazy a fantazie
• P eneste pozornost za elo a zav ená ví ka. V tomto prostoru, podobn jako na promítacím
plátn , nechte vystupovat následující obrazy: Klidné mo e rozlévající se do daleka... klidné
mo e, pták vznášející se volný a svobodný vysoko na obloze... pták letící vysoko na obloze,
vysoká hora s vrcholkem pokrytým sn hem... vysoká hora, potok na horách s pr zra nou
vodou... horský potok, n jaký krásný chrám... chrám, velký kulatý m síc za noci... m síc za
noci, p kná r že... r že, a trn r že, r že i s trnem.
• Jiná možnost pro ty, kdo dávají p ednost navazujícím obraz m: P edstavte si sám sebe
v n jakém parku asn zrána. Park je prázdný a slunce ješt nevyšlo. Je to krásný park,
dýchající klidem a mírem. Jdete po sv ží tráv , nasloucháte pta ímu zp vu, jež vítá nový
den. Na záhonech rostou r že - žluté, r žové i ervené. P íjemn voní a na jejich lístcích se
t pytí drobné kapky rosy. V jezírku opodál plavou zlaté rybky, jejich pohyby jsou plné
p vabu a elegance. Procházíte mezi stromy, n které jsou vysoké jiné spíše nižší a rozložité.
Mezi stromy spat íte kapli ku nebo malý chrám. Dve e jsou otev ené. Vstupujete dovnit
a spat íte na zdi obraz, který vás naplní úctou. Usedáte, cítíte klid a ten se rozlévá kolem
vás i ve vás. Setrvávejte n jaký as v tomto klidu.
• Na chvíli si znovu uv domte prostor za elem a zav enými ví ky a po kejte, zda se tam
n co neobjeví. Pozorujte malou chvíli prostor za zav enými ví ky. Pozorujte ho klidn ,
uvoln n a nezaujat .
P edsevzetí
• Vložte do svého nev domí kladné p edsevzetí nebo rozhodnutí. Opakujte ho t ikrát.
Nemáte-li zatím vhodné p edsevzetí (sankalpu), opakujte: „Jsem klidný“ nebo „Jsem
klidná.“
Pozvolný záv r
• Uv domte si znovu sv j dech. Vnímejte chvíli dech.
• Uv domte si znovu t lo, kde se dotýká podložky i kde se od v dotýká t la nebo ásti t la
navzájem.
• Uv domte si, stále ješt se zav enýma o ima, kde se t lo nachází v prostoru.
• Pohn te pomalu prsty u nohou, prsty u rukou, zhluboka se nadechn te, protáhn te se jako
p i probuzení z p íjemného a osv žujícího spánku. Otev ete o i.
• Jóga nidra kon í.
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Pan Pazourek: Jaký je rozdíl mezi krátkou šavásanou a delší jóga nidrou?
Asi stejný, jako mezi jídlem ve všední den a sváte ním ob dem. Krátká relaxace se hodí pro
každodenní praktikování a dá se stihnout i za pár minut. Jóga nidra naproti tomu vyžaduje
více asu a použijete ji tehdy, když si budete chtít d kladn odpo inout a budete na to mít as.
Pan Pazourek: Co když jsem zap isáhlý atheista a žádný kostel si p edstavovat nechci?
To v bec nevadí. Nahra te zmín ný kostel n ím, co na vás bude p sobit dob e a vyvolá ve
vás klid.
Pazourek junior: Mají v bec takové p edstavy cenu?
Mají. Jistý britský voják byl za války zajat a ztrávil dlouhou dobu v nelidských podmínkách
nep átelského zajetí. Na rozdíl od mnoha svých kamarád všechny ty hr zy p ežil. Když se ho
pak ptali, emu za to vd í, odpov d l: „Každý den jsem si chvíli p edstavoval, že jsem doma
a že hraji kriket.“ To, že se onen voják dokázal opakovan p enášet ve fantazii do bezpe í
domova, m lo jist obrovský význam pro jeho duševní i t lesnou odolnost.
áste ná relaxace
Podobn jako u dalších relaxa ních technik, i v józe je možná relaxace na signál
a diferencovaná ( áste ná) relaxace.
Paní Pazourková: Tak tohle byste m l vysv tlit.
Dob e. ekn me, že si zvyknete cvi it jógovou relaxaci v ur itý denní as (t eba brzy ráno
nebo po návratu z práce nebo p ed spaním) a na ur itém míst . Už to, že se ocitnete na míst ,
kde cvi íte, v ur itou dobu a zaujmete p edepsanou polohu k relaxaci, u vás automaticky
povede k uvoln ní. Prost si lehnete do relaxa ní polohy a vaše t lo se uvolní samo od sebe.
To je také d vod, pro se vyplatí cvi it na stejném míst na stejné podložce v pravidelnou
dobu. Podložka, ur itá doba i obvyklá poloha jsou signály k navození relaxace. Více o
relaxaci na signál v souvislosti s Jacobsonovou progresivní relaxací.
Nyní k diferencované ( áste né) relaxaci. Dovolte vlastní zkušenost. O relaxa ní techniky
jsem se zajímal už jako student. Jednou byla v menze, kde jsem se stravoval, p íšerná fronta
na lístky na ob dy. Vzpomn l jsem si na jógu a relaxaci. Samoz ejmé jsem si tam nikde
nemohl lehnout. Co jsem však mohl, bylo ve stoje uvolnit pravou ruku (stejn dob e jsem
mohl nap . uvolnit obli ej). Dal jsem si záležet a ruku jsem uvolnil d kladn , od špi ek prst
až k rameni. Otrávenost z dlouhého ekání ze m spadla a dostavila se v této situaci
nepochopitelná dobrá nálada. Asi jsem byl jediný v celé front , kdo se cítil vysloven
p íjemn .
Diferencovaná ( áste ná) relaxace tedy znamená, že lov k uvolní ur ité ásti t la, zatímco
jiné svalové skupiny pracují. Práv diferencovaná relaxace je nutnou podmínkou správného
cvi ení jógových pozic tradi n nazývaných ásany. Rozdíl mezí zkušeným jógínem v
medita ní nebo i v jiné pozici a nap . koula em je patrný na první pohled. Jógín má uvoln né
svaly, které nepot ebuje k zachování pozice (t eba obli ej), kdežto koula p i vrhu napíná
kdeco. Nic proti koula m, ale jist uznáte, že tvá it se celý život jako koula p i hodu, je dost
namáhavé.
Paní Pazourková: Žena, která je napjatá, není tak hezká.
Souhlasím, uvoln ní spojené s dobrým držením t la (tedy diferencovaná relaxace) pat í
k ženskému p vabu, ale i k p itažlivosti muže. Diferencovaná relaxace je ale d ležitá tím, že
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ji m žete snadno p enést do každodenního života. Pronikav se tak zvyšuje odolnost v i
stresu. Když se nau íte relaxovat je to, jakoby vám uvolnili obli ej p i kosmetické masáži.
Paní Pazourková: Slyšela jsem slovo „meditace“, Souvisí to n jak s relaxací?
Ano, p ibližn se dá íci, že relaxace je podmínkou meditace, není to ale podmínka jediná
a posta ující. Klasické jógové texty definují meditaci jako spontánní a dostate n dlouho
trvající uvoln né soust ed ní. Plynulost a p irozenost meditace p irovnávají k p elévání oleje
z jedné nádoby do druhé. Když dovolíte, jednu medita ní techniku vám nabídnu.
Cvi ení vnit ního ticha (antar mauna)
Slavný jógín Svámí Satjánanda si tohoto cvi ení velmi cenil. Velkou výhodou je to, že se dá
cvi it i tehdy, když je lov k roz ílený nebo když je kolem hluk. Podle Svámího Satjánandy
mohou být dokonce špatné a rušivé myšlenky výhodné. Ur itým myšlenkám se totiž lov k
neustále vyhýbá a pak ho tla í asi tak, jako nestrávená potrava v žaludku. B hem cvi ení se
jich kone n zbaví. P i cvi ení si udržujte ke zvuk m, k t lesným pocit m i k myšlenkám
postoj nestranného a nezaujatého pozorovatele.
P íprava a prost edí: Klidné prost edí je vhodné, ale není nutné. Nejlepší dobou ke cvi ení
je brzy ráno. M žete ale cvi it i p ed spaním nebo v jinou dobu. Jestliže kombinujete meditaci
s jinými jógovými cviky, za azujte ji na konec po t lesných a dechových cvi eních.
Výchozí poloha: Cvi íme v sedu, m že to být n jaký jógový sed (nap . sed na patách nebo
sed se zk íženýma nohama na n jakém tvrdším polštá i nebo na složené dece). Zrovna tak
m žete ale cvi it i na židli nebo na kleka ce. Co ud láte s nohama není zdaleka tak d ležité,
jako to, abyste sed li rovn .
Obrázek: Sed na židli. Záda jsou rovn , hlava zp íma, stehna plnou plochou na sedací ploše,
podkolení kolmo, nohy plnou plochou na zemi.
Obrázek: Vadžrásana (hromoklínový sed). Výchozí plochou je klek, palce u nohou se bu
dotýkají nebo pravý palec k íží levý, paty jsou od sebe. Opatrn dosedejte na, i spíše mezi
paty, pokud byste cítili bolest, opatrn se vracejte nazp t do kleku. V kone né pozici je op t
trup i hlava zp íma.
Obrázek: Sukhásana (snadná pozice, u nás také nazývaná turecký nebo krej ovský sed).
Pravou nohu zasu te chodidlem oto eným vzh ru pod stehno levé nohy a levou nohu zasu te
chodidlem vzh ru pod stehno pravé. Po chvíli m žete nohy vym nit. V této pozici není
zdaleka tak snadné udržet zp íma záda jako ve vadžrásan nebo v sedu na židli. M že vám to
usnadnit vícekrát složená deka nebo tvrdší polštá , na který si sednete.
Obrázek: Ardha padmásana (polovi ní lotosový sed). To už je obtížn jší a vyžaduje dobré
rozcvi ení nohou. Levou nohu zasu te chodidlem oto eným vzh ru pod stehno pravé nohy
a pravou nohu položte chodidlem vzh ru na stehno levé. V ideálním p ípad by se m lo pravé
koleno dostat na zem. Podobn jako u p edchozího cviku, m žete nohy po chvíli vym nit.
A také zde cvi ení podstatn usnadní podložení hýždí složenou dekou.
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Délka praktikování: Od asi 10 do 20 minut, pokro ilí i déle.
Postup cvi ení
• Zpevn te t lo, zav ete o i a uvoln te se. Shora dol uvoln te svaly, které nebudete
pot ebovat k zachování zp ímeného sedu. To je diferencovaná ( áste ná) relaxace, o které
jsme už mluvili. P ipravte se na to, že 5, 10 nebo 20 minut z stanete nehybn . Pokud byste
b hem cvi ení pot ebovali zm nit polohu, m žete. Polohu ale m te uv domovan , ne
mechanicky.
• Poslouchejte zevní zvuky. Nejsou sice d ležité, ale vnímejte je soust ed n . Z sta te p i
tom klidní a nezaujatí. Každý zvuk je další dobrou p íležitostí zdokonalovat se v postoji
diváka, sv dka a uvoln ného pozorovatele.
• Pak se zam te na t lesné pocity. Jestliže vnímáte n jaký siln jší pocit v t le, nevyhýbejte
se mu, ale pln ho vnímejte. Zase p i tom zachovávejte postoj diváka a nezaujatého
pozorovatele.
• Pak p eneste pozornost k myšlenkám. Pozorujte je s nadhledem, pokud možno klidn
a uvoln n . Kdyby se žádná myšlenka neobjevila, je v po ádku, pak vnímejte prostor mezi
myšlenkami. Za chvíli se jist n jaké myšlenky nebo duševní pocity objeví. A se objeví
dobré nebo špatné myšlenky, chovejte se k nim stejn - nezú astn n je pozoruje. M že se
stát, že vás na chvíli myšlenky zaujmou a zapomenete na postoj pozorovatele. Pokud se to
stane, nezlobte se na sebe, ale trp liv a laskav se vra te k postoji pozorovatele.
• Na záv r se zhluboka nadechn te a protáhn te se jako p i probuzení z osv žujícího spánku
a otev ete o i.
Pan Pazourek: Já jsem docela nervák, a když zav u o i, v duchu vy ítám kdekomu všechno
možné. A vy ítám i sob .
Takové myšlenky jsou nebezpe né a pro vaše t lesné i duševní zdraví není dobré se s nimi
ztotož ovat. V tom, abyste se s nimi neztotož oval vám pom že uvoln ní a postoj diváka,
sv dka a nezaujatého pozorovatele, jimž vás u í p edchozí cvi ení. M žete také rozvíjet
myšlenky opa ného zam ení jako je vd k, p ejícnost a soucit. Pokud do toho máte chu ,
doporu uji medita ní techniku zvanou mettá-bhávaná. Jestli na takové v ci v íte, tvrdí se o
ní, že mírní následky špatných in z minulých život . Najdete ji v kapitole o buddhistické
meditaci.
Pan Pazourek: Myslíte, že je p ekonání vzteku a naštvanosti d ležité pro zdraví?
Existuje léka ský výzkum, který prokázal vyšší výskyt hostility (nep átelského nalad ní) u lidí
s infarktem a s podobnými srde ními nemocemi.
Paní Pazourková: Nenašel by se n jaký zp sob, jak to ud lat, abych se do svých myšlenek
nedávala vtahovat?
To, že se dáváte vtahovat p i cvi ení vnit ního ticha naprosto nevadí. D ležité je, abyste si to
uv domovala a z stávala p i tom klidná a uvoln ná. Velmi prosp šná pom cka používaná
v nejr zn jších duchovních tradicích ovšem existuje. Jmenuje se mantra. Mantra je slabika,
slovo nebo v ta ur ená k opakování. M že mít ur itý význam (nap . „šánti“ v mant e „Óm
šánti“ znamená „mír“, rozumí se vnit ní mír). asto jsou ale mantrami ur ité prakticky
nep eložitelné slabiky, u nichž tradice p edpokládá p sobení zvukovou vibrací.
Pazourek junior: Jak m že na n koho p sobit zvuk?
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Hudba také asto nemívá význam, který by se dal jen tak slovn vyjád it a p i tom na lov ka
siln p sobí.
Pazourek junior: To myslíte jako, když si pustím nahlas magne ák, že to naše roz ílí.
Tohle jsem zrovna nemyslel. P edstavte si, jak rozdílné pocity ve vás vyvolá tane ní melodie,
smute ní pochod, nebo Bachova varhanní skladba.
Manter je pouze v indické tradici ádov jist stovky a další mantry m žete najít v buddhismu
i jinde. Neznám jší a nejužívan jší mantrou je mantra „Óm“. Je sice krátká, ale její používání
není zdaleka tak jednoduché, jak by se zdálo. Posu te sami.
1. zp sob používaný p i recitaci Óm nej ast ji. Opakovat mantru b hem výdechu, tedy jedno
Óm b hem jednoho výdechu. Recituje se v hlubší hlasové poloze. Když je mysl neklidná
doporu uje se prodlužovat první ást (ÓÓÓÓÓÓMMM) a recitovat nahlas nebo polohlasem.
Až se mysl uklidní, doporu uje se naopak prodlužovat druhou ást (ÓÓÓMMMMMM)
a recitovat šeptem nebo v duchu.
2. zp sob používaný nej ast ji u v tšiny ostatních manter. Mantra (nap . Óm) se opakuje
b hem jednoho dechového cyklu vícekrát za sebou, tedy nezávislé na dýchání (Óm - Óm - Óm
- Óm - Óm - Óm). Když je mysl neklidná recitaci spíše zrychlujte a recitujte op t nahlas. Až
se mysl zklidní, recitaci zvol ujte a m žete recitovat šeptem nebo v duchu.
Recitace mantry Óm
P íprava a prost edí: Stejn jako u p edchozího cviku.
Výchozí poloha: Podobn jako u p edchozího cviku. Nejlépe n jaký zp ímený sed, vleže
v tšinou lidé usínají.
Délka praktikování: Od asi 2 do 20 minut, pokro ilejší výjime n i déle.
Postup cvi ení
• Zpevn te t lo, zav ete o i a uvoln te se. Shora dol uvoln te svaly, které nebudete
pot ebovat k zachování zp ímeného sedu..
• P edpokládejme, že jste si zvolili první zp sob recitace. Vždy p i výdechu opakujte Óm.
za n te hlasitou recitací, recituje se v hlubší hlasové poloze, prodlužujte první ást
(ÓÓÓÓÓÓMMM). Po chvíli, až pocítíte klid, prodlužujte druhou ást
(ÓÓÓMMMMMM). Možná také p ejdete do recitace šeptem nebo v duchu. Pokud by vás
n co vyrušilo nebo se objevovaly silné rozptylující myšlenky, p ejd te op t k hlasité
recitaci a po zklidn ní se znovu vracejte k recitaci šeptem nebo v duchu. K nesouvisejícím
myšlenkám, t lesným pocit m zevním zvuk m atd. se chovejte stejn , jako v p edchozím
cvi ení. Vezm te je na v domí, ale pozorujte jak se m ní, ale vždy znovu a znovu, trp liv
a laskav se vracejte k recitaci Óm.
• Cvi ení zakon ete hlasitou recitací, která tvo í p irozený p echod k normálnímu stavu
v domí a k zevní realit .
Pazourek junior: Zajímaly by m ješt n jaké mantry a co znamenají.
Óm šánti (v jiné verzi Óm šánti, šánti, šánti). Víme už, že „šánti“ znamená mír.
Óm Namó Šivája. Mantra obracející se k bohu Šivovi. Podle tradice dává tato mantra
nadhled, neosobnost, chladné blaho.
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Šrí Rám, džaja džaja Rám. O mantrách vážících se k Rámovi se íká, že konejší, uklid ují
a že symbolizují aktivní dobro. Poslední slovo, které p ed smrtí vyslovil veliký Gándhí, bylo
práv „Rám“.
Hari Óm. Podle tradice zbavuje h ích , nev domosti a p ipoutanosti. Je zvlášt vhodná pro
starší lidi. Mezi jógíny se n kdy používá i jako pozdrav.
Óm Namó Nárajanaja. K této mant e se váže následující p íb h. Jistý sv tec dal tuto mantru
svému žákovi jako p ísn tajnou. Prozradil mu také, že i ti nejhorší lidé by její pomocí mohli
být osvícení. Žák na to vyb hl na st echu chrámu a k i el: „P átelé poslouchejte svatou mantru
Óm Namó Nárajanaja, jež vás vysvobodí z nejhoršího zla a dá vám osvícení. Za to, že jsem
neposlechl u itele a prozradil ji, se dostanu o krajin tmy. Ale všichni ti, kdo mantru slyšeli se
dostanou do oblastí sv tla.
Džaja Ganéša. Pomáhá p ekonávat p ekážky, užívá se na po átku rituálu, aby se poda il, i na
za átku n jakého nového projektu nebo práce. Dává prý moudrost a schopnost rozlišovat
v rovin duchovní i hmotné.
Óm Mani Padmé Húm. Slavná mantra tibetského buddhismu. Znamená: Óm klenote
spo ívající na lotosu (podle jedno výkladu je oním klenotem Buddha, podle jiného jde o
klenot kosmického v domí, který spo ívá na lotosu božské moudrosti).
Subham astu sarvadžagatam. Š astny a jsou všechny bytosti. Mantra, které si velmi cení
eský mystik a známý u itel pan Eduard Tomáš.
A ješt jedna k es anská repetitivní modlitba, nebo, chcete-li, mantra. Jmenuje se „Modlitba
srdce“ a zní: Pane Ježíši Kriste, synu Boží , smiluj se nad námi. Tuto modlitbu lze praktikovat
nezávisle na dýchání nebo ji sladit s dechem (první t i slova b hem nádechu a zbytek b hem
výdechu). Tradi ní praktikování je pom rn náro né (Pane Ježíši Kriste - nádech do srdce,
synu Boží - zádrž a soust ed ní do srdce, smiluj se nad námi - výdech ze srdce sm rem
nahoru). Uvedené zp soby recitace je možné kombinovat.
Je ovšem pravda, že mantry jsou n kdy používány i k jiným než k duchovním ú el m. Spíše
jako kuriozitu uvádím mantru doporu ovanou v Indii proti krádežím: Óm kafall - kafall kafall. P i vší úct k mantrám bych ale doporu oval chránit se proti krádežím i jinak.
Pan Pazourek: P ipadá mi to nev decké.
Relaxace za pomoci manter je možná jednou z nejzkouman jších jógových technik. M žete se
s ní setkat také pod názvem „transcendentální meditace“. Technika je ú inná i tehdy, jestliže
použijete n jaké neutrální slovo (nap . íslovku „jedna“). Více o tom v kapitole o Bensonov
relaxa ní odpov di.
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Progresivní relaxace
Jak už bylo e eno, tv rce progresivní relaxace E. Jacobson se dožil požehnaného v ku.
Podstatnou ást života v noval zdokonalování své relaxa ní techniky. Tím pádem neexistuje
pouze jedna varianta tohoto cvi ení, ale velké množství dost složitých technik z r zných
období Jacobsonova života. To se nelíbilo n kterým Jacobsonovým koleg m. Ti pot ebovali
naopak postup, který by byl standardizovaný a pom rn jednoduchý. Usp chaný americký
pacient nemá vždy dost trp livosti. Když dovolíte, nabídnu vám asto užívanou verzi
progresivní relaxace podle Bernsteina a Borkovce .
P íprava a prost edí: Pokud možno klidné prost edí, p im ená teplota, volný od v.
Výchozí poloha: Nejlépe je cvi it vleže, lze ale praktikovat i v jiných polohách.
Délka praktikování: Za áte níkovi zabere cvi ení necelých 15 minut, pokro ilí ho zvládnou
ješt rychleji.
Postup cvi ení
Postupn si uv domujte jednotlivé svalové skupiny, na 5 až 7 vte in je mírn napínejte a
dalších 30 až 40 vte in je nechte se uvol ovat. Nap tí m žete spojit s nádechem nebo i s
krátkou zádrží dechu, uvoln ní za ít výdechem.
• Zatn te lehce pravou ruku v p st, ímž napínáte svaly p edloktí, uv domujte si na 5 až 7
vte in nap tí a 30 až 40 vte in nechte p edloktí a dla uvol ovat.
• Mírn nazdvihn te pravé p edloktí, ímž se aktivuje pravý biceps, uv domujte si na 5 až 7
vte in nap tí a 30 až 40 vte in nechte biceps uvol ovat.
• Zatn te lehce levou ruku v p st, ímž napínáte svaly p edloktí, uv domujte si na 5 až 7
vte in nap tí a 30 až 40 vte in nechte p edloktí a dla uvol ovat.
• Mírn nazdvihn te levé p edloktí, ímž se aktivuje levý biceps, uv domujte si na 5 až 7
vte in nap tí a 30 až 40 vte in nechte biceps uvol ovat.
• Zdvíhejte obo í, tím se napíná sval v oblasti ela, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a
30 až 40 vte in nechte elo uvol ovat.
• Aktivujte svaly v horní ásti tvá í a kolem nosu, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30
až 40 vte in je nechte uvol ovat.
• Aktivujte svaly v dolní ásti tvá í a elist, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40
vte in je nechte uvol ovat.
• Mírn napn te svaly krku a šíje, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je
nechte uvol ovat.
• Napn te svaly hrudníku, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte
uvol ovat.
• Napn te svaly b icha, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte
uvol ovat.
• Napn te svaly pravého stehna, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je
nechte uvol ovat.
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• Pohn te špi kou pravé nohy nahoru (sm rem k hlav ), tím se aktivují svaly na p ední
stran podkolení, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte
uvol ovat.
• Pohn te špi kou pravé nohy dol (sm rem od hlavy), tím se aktivují svaly na zadní stran
lýtka, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte uvol ovat.
• Napn te svaly levého stehna, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je
nechte uvol ovat.
• Pohn te špi kou levé nohy nahoru (sm rem k hlav ), tím se aktivují svaly na p ední stran
podkolení, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte uvol ovat.
• Pohn te trochu špi kou levé nohy dol (sm rem od hlavy), tím se aktivují svaly na zadní
stran lýtka, uv domujte si na 5 až 7 vte in nap tí a 30 až 40 vte in je nechte uvol ovat.
• Pak v duchu ješt jednou krátce projd te všech 16 svalových skupin (1. pravá ruka a
p edloktí, 2. pravý biceps, 3. levá ruka a p edloktí, 4. levý biceps, 5. horní ást obli eje 6.
st ední ást obli eje, 7. dolní ást obli eje, 8. krk, 9. hrudník, 10. b icho, 11. pravé stehno,
12. pravé podkolení, 13. pravé lýtko, 14. levé stehno, 15. levé podkolení a 16. levé lýtko).
Ubezpe te se, že všechny svalové skupin jsou uvoln né.
• Pak z sta te asi minutu v p íjemné celkové relaxaci.
• Na záv r po ítejte od 4 do 1. Na 4 pohn te dlan mi a chodidly, na 3 ohn te lokty a
kolena, na 2 pohn te krkem a hlavou a na 1 otev ete o i.
Pazourek junior: Pro se za íná pravou rukou?
V tšina lidí jsou praváci. Pokud je n kdo levák, a cvi í nejd íve nalevo.
Paní Pazourková: M p ipadá progresivní relaxace trochu nudná. V bec se nezabývá
duševnem.
P i vší úct k vám bych ekl, že progresivní relaxaci k ivdíte. Už jsme hovo ili o tom, že
relaxa ní reakce je integrovaná, uvoln ní sval se tedy p enese i na duševní úrove . A krom
toho vás progresivní relaxace u í si svaly v r zných ástech t la dob e uv domovat. A to je
zajímavé i z psychologického hlediska. Tak nap tí v oblasti nohou a zdvižená ramena mohou
znamenat strach. Nap tí v rukou m že být projevem hn vu. Zdvíhání obo í obvykle znamená
p ekvapení (umož uje trochu rozší it zorné pole a v situaci se lépe orientovat). Navíc
Jacobson uvádí, že uvoln ním sval kolem o í se da í zastavovat p edstavy a uvoln ním sval
hlasivek utišit vnit ní hovor, tedy uml et myšlenky, které mají podobu slov.
Zkracování cvi ení
Ten, kdo zvládl uv domování si a uvol ování 16 svalových skupin za pomoci pohybu, m že
pokra ovat v praktikování, aniž by se pohyboval. Jinak e eno, dokáže si svalové skupiny
dob e uv domovat a uvol ovat je i bez pohybu.
Cvi ení je možné zkracovat tím, že se jednotlivé svalové skupiny spojí.
Nejprve se po et svalových skupin snižuje na sedm: 1. Celá pravá ruka 2. Celá levá ruka 3.
Celý obli ej 4. Krk a šíje 5. Hrudník a b icho 6. Celá pravá noha 7. Celá levá noha.
Pak se po et svalových skupiny snižuje na ty i: 1. Ob ruce 2. Obli ej a krk 3. Celý trup 4.
Ob nohy.
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Hodn pokro ilí se mohou velmi rychle uvolnit následujícím zp sobem za pomoci po ítání:
Na 1 a 2 nechávají uvolnit ruce, na 3 a 4 obli ej a krk, na 5 a 6 hrudník, ramena, záda a
b icho, na 7 a 8 nohy a na 9 a 10 uvolní celé t lo.
Relaxace na signál
Princip relaxace na signál je následující. lov k si relaxaci spojí s n jakým signálem. V
progresivní relaxaci asto používají jako signál anglické slovo „relax“ ili „uvolni se“,
signálem m že být i n jaké gesto, prost edí, kde se relaxace odehrává, nebo dokonce i ur itá
doba, kdy lov k relaxaci pravideln cvi í. Použití signálu (tedy nap . opakování sl vka
„relax“) pak navodí stav uvoln ní prakticky okamžit . To má obrovskou výhodu zejména ze
dvou d vod .
1. Pomáhá to lov ku lépe zvládat stres každodenního života. V jednom kursu pro manažery
použili jako relaxa ní signál hv zdi ky a doporu ovali dát je na místa nejv tšího stresu (nap .
na telefony). Manaže i pak vtipkovali, že nejlépe by bylo umístit hv zdi ky n kterým lidem ze
svého okolí na elo.
2. Druhou výhodou relaxace na signál je možnost použít signál a navodit si uvoln ní, když se
objeví n jaký bolestivý p íznak (nap . bolest zad) nebo duševní potíž (nap . úzkost).
Léka ský výzkum prokázal užite nost takového postupu.
Paní Pazourková: „Už se vidím, jak p i pohledu na telefon relaxuji. N jaký lepší nápad byste
nem l?“
M l. Zkuste relaxaci na signál nebo áste nou relaxaci (viz kapitola o jógové relaxaci)
v autobusu nebo v metru cestou z práce. Dobrý nápad je také p ipevnit si relaxa ní signál na
hodinky. Vždy když se podíváte na hodinky, tak se krátce uvolníte.
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Autogenní trénink
Následující p íb h mi vypráv l kolega léka , zanícený milovník p írody a myslivosti. Ke své
sm le prod lal leh í infarkt. Našt stí se bez problém uzdravoval a za al op t chodit do
p írody. Jednou se vydal na delší procházku do lesa. V liduprázdném lese daleko od civilizace
pocítil náhle ostrou bolest za hrudní kostí. Mohl a nemusel to být nový infarkt, p i nejmenším
to znamenalo nebezpe í. Dostal strach a jeho stav se tím ješt zhoršil. Uv domil si, že úzkost
zvyšuje nároky na jeho p etížené srdce a že panika by mu nepohla. Vzpomn l si na autogenní
trénink, který d íve cvi il. Položil se do mechu a za al se uvol ovat. Tím se uklidnil, bolest
pominula a on se zvolna vydal hledat léka skou pomoc.
Autogenní trénink vytvo il n mecký léka Johann Heinrich Schultz, podle kterého se také
asto nazývá Schultz v autogenní trénink. Schultz používal p i lé b svých pacient hypnózu.
Zaujala ho p i tom jedna d ležitá skute nost. Stav pacient se zlepšoval i p i tzv. „prázdné
hypnóze“. Schultz uvád l pacienty do hypnózy, nechal je n jakou dobu v tomto stavu a pak je
probudil. Pacienti asto uvád li zlepšení, i když Schultz nepoužil žádné hypnotické sugesce
typu „cítíte se lépe“. Podstatný tedy byl stav uvoln ní navozený hypnózou. Zajímavé bylo, že
pacienti asto uvád li p i uvoln ní pocity p íjemné tíže a tepla. Práv vyvolávání tíhy v
r zných ástech t la se pak stalo jedním z východisek autogenního tréninku.
Tradi ní hypnóza má ur ité nevýhody. K mim pat í zejména to, že pacient je p i navozování
hypnózy odkázán na zkušeného terapeuta a ten nemusí být vždy po ruce. To byl patrn hlavní
d vod vzniku autogenního tréninku. Výraz „autogenní“ v názvu techniky je vytvo en ze dvou
latinských slov, první z nich „autos“ znamená „sám“. lov k si tedy stav uvoln ní navozuje
sám a není po zvládnutí techniky závislý na terapeutovi.
I u autogenního tréninku existuje ada variant. Uvádím zde tu, kterou používáme, drobnou
odlišností oproti p vodní verzi je zde nap . to, že snažší formuli týkající se dechu, adíme na
t etí místo p ed formuli tepu. Zájemce o podrobnou informaci o autogenním tréninku jist
uspokojí kniha Dr. K. Vojá ka „Autogenní trénink“, jejíž další vydání se v nakladatelství
Grada - Avicenum p ipravuje.
Nácvik autogenního tréninku: Klasické Schultzovo schéma p edpokládá trojí krátké
praktikování každý den po dobu t í m síc . Výuka další formule se za azuje až po té, co byla
zvládnutá formule p edchozí. V praxi se v tšina pracoviš spokojuje s kratším nácvikem
a formule se asto vyu ují prakticky sou asn . To, co n kdo považuje za neúsp ch p i nácviku
autogenního tréninku, bývá asto p sobeno jen nedostatkem asu v novaného nácviku.
P íprava a prost edí: Pokud možno klidné prost edí, p im ená teplota, volný od v.
Výchozí poloha: Známá poloha vozky se sv šenou hlavou a nakulacenými zády není
nejvhodn jší. Neumož uje voln dýchat a p sobí potíže lidem, kte í mají problémy s páte í,
zejména s kr ní. Mnohem vhodn jší je praktikovat vleže na zádech s rukama mírn ohnutýma
v loktech s dlan mi dol nebo v poloze „mexického povale e“ s nohama nataženýma, rukama
sv šenýma podle t la a s hlavou op enou vzadu. P ijatelný je také vyvážený p irozen
vzp ímený sed na židli.
Délka praktikování: V tšinou 5 až 10 minut.
Postup cvi ení
• Zav ete o i, uv domte si t lo a nechte ho se uvolnit. Pak opakujte s postojem pasivní
pozornosti jednotlivé formule.

29

• „Pravá ruka je t žká.“ Opakujte b hem 6 výdech . Kdo umí vyvolávat pocity tíhy v
pravé (u levák levé) ruce, opakuje už pro celé t lo „tíha“. Pokud by se rozší ení pocit
tíhy na celé t lo neda ilo, je možné pocit tíhy nacvi ovat zvláš v jednotlivých kon etinách
i v dalších ástech t la.
• „Jsem klidný (jsem klidná)“ nebo prost „klid“. Opakujte b hem jednoho výdechu.
• „Pravá ruka je teplá.“ Opakujte b hem 6 výdech . Kdo umí vyvolávat pocity tepla v
pravé (u levák levé) ruce, opakuje už pro celé t lo „teplo“. Pokud by se rozší ení pocit
tepla na celé t lo neda ilo, je možné pocit tepla nacvi ovat zvláš v jednotlivých
kon etinách i v dalších ástech t la.
• „Jsem klidný (jsem klidná)“ nebo prost „klid“. Opakujte b hem jednoho výdechu.
• „Dech je klidný.“ Opakujte b hem 6 výdech .
Uvedené první t i formule (tíha, teplo, klidný dech) spolu s formulí klidu jsou nejd ležit jší
a také nejsnazší. Z autogenního tréninku m že mít prosp ch i lov k, který zvládne tyto první
formule, ale nezvládne už ty následující. Mnoho lidí si nap . ani po dlouhém nácviku
nevybaví chladné elo nebo si neuv domí tep. To nevadí, i tak mívají z autogenního tréninku
prosp ch.
• „Jsem klidný (jsem klidná)“ nebo prost „klid“. Opakujte b hem jednoho výdechu.
• „Tep je klidný a silný.“ Opakujte b hem 6 výdech .
• „Jsem klidný (jsem klidná)“ nebo prost „klid“. Opakujte b hem jednoho výdechu.
•

elo je chladné.“ Opakujte b hem 6 výdech .

• „Jsem klidný (jsem klidná)“ nebo prost „klid“. Opakujte b hem jednoho výdechu.
• Individuální formule (o individuálních formulích podrobn ji dále). Individuální formule
se opakuje 10 x.
• Na záv r se zhluboka nadechn te, energicky se protáhn te a otev ete o i. Tato ást
cvi ení odpadá, jestliže autogenní trénink nebo jinou relaxa ní techniku používáte
k navození spánku. V tomto p ípad ve stavu uvoln ní setrvejte.
Paní Pazourková: Jaký je smysl jednotlivých formulí?
První formule tíhy vychází ze zkušeností hypnotizovaných pacient , kte í popisovali b hem v
uvoln ných svalech pocity tíže. Formule tepla na povrchu t la a formule tepla proudícího do
b icha mají za cíl zm nit krevní ob h (p i relaxaci jsou prokrvovány více pokožka a útroby,
p i stresu se prokrvují více kosterní svaly). Na krevní ob h je také zam ena formule
chladného ela, protože se podle Schultze p i stresu oblast hlavy p ekrvuje. Formule klidného
dechu a klidného a silného tepu (v originálu „srdce bije klidn a siln “) nepot ebují komentá ,
z tabulky v p edchozí ásti knihy už víme, že p i relaxaci se dech i tep zklid ují. Na záv r se
v tšinou vkládají individuální formule k p ekonání ur itého zdravotního nebo
psychologického problému, k posílení ur ité dobré vlastnosti apod.
Pan Pazourek: Co když mi n jaká formule nejde nebo mi ned lá dob e?
Nej ast ji se to týká formule „Tep je klidný a silný“ ( i „srdce bije klidn a siln “) u lidí, kte í
se o své srdce bojí. Uv domování si srdce u nich n kdy vyvolá úzkost. V tom p ípad je lépe
uv domovat si tep v jiné ásti t la nebo tuto formuli prost vynechat. Schultz také
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nedoporu uje autogenní trénink u lidí s v edovou chorobou žaludku a dvanáctníku
a s ulcerativní kolitis. Formule navozující teplo v b iše podle n j zvyšuje prokrvení v této
oblasti i peristaltiku (pohyby trávicí trubice) a m že vést k zhoršení potíží. V tomto p ípad
bude tedy vhodn jší zvolit jinou relaxa ní techniku, nap . Jacobsonovu progresivní relaxaci
nebo n jakou formu jógové relaxace i meditace.
Pazourek junior: Jaký je rozdíl mezi relaxací a hypnózou?
To je složitá otázka p edevším proto, že mezi odborníky naprosto nepanuje shoda v tom, co je
to hypnóza. Podle n kterých má hypnóza k relaxaci blízko, jiní to popírají. Osobn si myslím,
že mají pravdu ob strany, protože je více druh hypnózy. Pomocí hypnózy se dá relaxace
navodit, ale na druhé stran se tak dá navodit i stav, který s relaxací nemá prakticky nic
spole ného.
Jak si vytvo it individuální formuli?
Tyto formule mají být jasné, srozumitelné a kladné (nem ly by tedy obsahovat zápornou
ástici „ne“). Místo „neroz iluji se“ tedy použijeme nap . „Zachovávám klid a rozvahu vždy a
za všech okolností“. Schultz spolu se svým žákem Luthem uvád jí adu zajímavých formulí k
p ekonávání r zných problém , n které uvádím jako prakticky užite né, jiné spíše pro
zajímavost:
• Nos je chladný. (Senná rýma)
• Hrdlo je chladné, hru je teplá. (Kašel)
• Hrdlo je chladné, hru je teplá, dýchá to, dýchá to klidn a pravideln . (Asthma)
•

elo je p íjemn chladné, hlava je jasná a lehká, srdce bije klidn a snadno. (Vysoký krevní
tlak)

• Mo ový m chý je teplý. (No ní pomo ování)
• Pánev je teplá. (Gynekologické obtíže)
• Kone ník je t žký, pánev je teplá kone ník je chladný. (Hemeroidy)
• Vyvolávání chladu na r zných místech se používá proti sv d ní nebo k mírn ní bolesti.
• Vím, že se dokážu vyhnout vykou ení i jen jediné cigarety za všech okolností, v jakékoliv
nálad , v každé situaci. Jiní mohou kou it, ale mn jsou cigarety lhostejné. (Kou ení)
Ješt p idávám n které formule, které doporu ujeme našim pacient m závislým na alkoholu a
jiných drogách:
• St ízlivost je výhodná.
• Žiji zdrav , žiji moud e.
• Jsem klidný a sebev domý, alkohol nebo drogy jsou mi lhostejné. (Toto je mírn upravená
Schultzova formule).
Nakonec dv formule týkající se jídla. Tu první jsme vytvo ili pro lidi, kte í cht jí zhubnout:
„St ídmost je radost.“ Druhou uvádí Schultz a Luthe pro ty, kdo se svou váhou p íliš zabývají,
ta zní: „Váha je mi lhostejná.“
Pazourek junior: Jak byste kladn vyjád il, že se nebudu zbrklý?
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Jsem prozíravý a rozvážný.
Pazourek junior: To není pravda.
Formule nepopisují to, jak jste se choval d íve. Popisují to, jak se chcete chovat v budoucnu.
Paní Pazourková: Má smysl dávat si formuli. „Lidé jsou na m hodní?“
Formule ovlivní vás, druhé nejvýš nep ímo tím, že se k nim vy budete chovat jinak. Zkuste si
t eba formuli: „Dokážu s lidmi dob e vycházet.“
Pan Pazourek: Ob as na m jdou stavy smutku a pocit, že nic nemá cenu. Co byste mi
poradil?
Dobrá formule je: „Život je zajímavý.“ Stavy smutku se dají relaxací mírnit. Pomáhá také
t lesné cvi ení. A kdyby nepomohlo ani to, m l byste vyhledat léka e.
Vyšší stupe
K autogennímu tréninku jsou voln p i azena i tzv. „meditativní cvi ení“ ili vyšší stupe .
P edpokládají dobré zvládnutí p edchozího základního stupn , ale jejich smysl je trochu jiný.
Nejde už zde jen o uvoln ní, ale p edevším o rozvoj osobnosti a sebepoznání. Jen málokdo
cvi í celý vyšší stupe autogenního tréninku systematicky, obvykle si z n j lidé vybírají podle
svých pot eb a zájm je ur itá cvi ení. Pro zajímavost a inspiraci uvádím všechny prvky
vyššího stupn . Cvi ení jsou azena od jednodušších k složit jším. P ed zahájením vyššího
stupn je t eba si za pomoci d íve popsaných základních cvi ení navodit stav relaxace.
• P i zav ených o ích se dívejte do st edu ela. Uvedený postup má blízko k prastarým
cvi ením, která se používají v józe a jež zlepšují schopnost vnit ního soust ed ní.
• Nechte za zav enými ví ky spontánn vyno it libovolnou barvu.
• Procvi ujte p i zav ených o ích vybavování r zných barev.
• Nechte za zav enými ví ky spontánn vystupovat libovolné p edm ty.
• Procvi ujete p i zav ených o ích vybavování p edm t , pro které se rozhodnete.
• Zkoušejte si vybavovat r zné abstraktní pojmy jako klid, št stí nebo moudrost.
• Vybavte si povznášející citový zážitek.
• Vybavte si n jakého lov ka (nejsnazší bývá za ínat lidmi, které vídáte asto a k nimž
máte spíše dobrý, ale klidný a nekonfliktní vztah).
• Ve stavu klidu a uvoln ní m žete klást nev domé ásti sebe sama otázky a vy kat na
odpov z nev domí. P íklady takových otázek jsou: „Kdo jsem?“ „Jak nejlépe využít své
schopnosti?“ „Kde je mé místo v život ?“
Paní Pazourková: Ten vyšší stupe v n em p ipomíná jógu a podobná cvi ení.
Ano, Schultz jógu znal a patrn z ní i v ledas em vycházel. Ostatn vyšší stupe se také n kdy
nazývá autogenní meditace. A ješt zajímavost. Podobn jako Jacobson i Schultz se dožil
v dobrém zdraví vysokého v ku (žil v letech 1884 až 1970).
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Buddhistická meditace
Podle tradice se Buddha narodil roku 623 p ed naším letopo tem, historici považují za
pravd podobn jší pozd jší datum (nap . rok 563 p . n. l.). V každém p ípad to bylo velmi
dávno. Asi uznáte, že když n jaké cvi ení praktikují lidé nep etržit zhruba dva a p l tisíce
let, že na n m n co bude.
Meditace klidu
Tak, podle tradice, za pomoci podobné techniky dosáhl Buddha osvícení. Tím nechci ale íci,
že byste na první pokus mohli o ekávat totéž.
P íprava a prost edí: Vhodné je klidné prost edí a volný od v. Nejlepší dobou ke cvi ení je
asn zrána, dá se ale cvi it i v jinou dobu podle vašich možností.
Výchozí poloha: Jakýkoliv sed v n mž budete mít zp íma záda. Dá se cvi it v n kterém
jógovém sedu, na židli, na kleka ce apod. Poloha na židli bez op radla ale není vhodná pro
lidi, kte í mají tendenci p i cvi ení usínat.
Délka praktikování: Za áte ník od asi 3 do 20 minut. Pokro ilí cvi í i déle.
Postup cvi ení
• Zvolte místo, kde cítíte nejz eteln ji sv j dech. Pro v tšinu lidí je to oblast nosních dírek,
kde se nosu dotýká proud vdechovaného a vydechovaného vzduchu, nebo oblast b icha,
která se v sed pohybuje s nádechem vp ed a s výdechem vzad sm rem k páte i. Jestliže se
pro n kterou z t chto oblastí rozhodnete, z sta te u ní i p i dalších cvi eních.
• P i nádechu si v duchu íkejte „nádech“, p i výdechu si v duchu íkejte „výdech“. Nastaneli b hem dýchání spontánní p estávka, ekn te si v duchu „klid“.
• Pokud by vaši pozornost odvád ly n jaké zvuky, ekn te si v duchu „jinde“ (myslí se tím,
že pozornost je jinde). Podobn postupujte, jestliže se objeví n jaký t lesný pocit (nap .
tepla) a op t si ekn te „jinde“. Pak se vždy vracejte k uv domování dechu.
• Stejn postupujte i ve vztahu k myšlenkám. Jakmile se objeví komentujte je slovem
„jinde“. Stejn si po ínejte ve vztahu k pocit m a komentujte i je „jinde“.
Paní Pazourková: A to je všechno? Myslela jsem, že to bude složit jší.
Schváln si cvi ení zkuste. Uv domte si pak kolik asu jste strávila uv domováním si dechu,
pocit a myšlenek a kolik asu n ím úpln jiným. Uvidíte, že nedat se vtáhnout do hry
myšlenek a fantazií není tak snadné, jak se zdá. D ležité je trp liv a laskav znovu a znovu
se vracet k uv domování dechu. Pro ty, kdo mají o buddhistickou meditaci hlubší zájem, bych
doporu il knihu „Hledání srdce moudrosti. U ebnice buddhistické meditace“ od J. Goldsteina
a J. Kornfielda. Její eský p eklad vyšel v roce 1997, má 275 stran.
Pazourek junior: Tak abyste v d l, náhodou jsem ji etl. A postup, který tam popisují, se liší
od toho vašeho.
To je pravda. Kniha se zabývá „meditací vhledu“, která se ast ji nazývá vipassaná.
Vipassaná se liší od meditace klidu tím, že r zná „jinde“ praktikující p esn ji pojmenovává
(nap . „teplo“, „klid“, „hn v“, „touha“, „nechu “...). To je t žší a m že to n koho i p ekvapit
nebo rozrušit. P i meditaci vhledu jde více o sebepoznání než o klid a o uvoln ní.
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Meditace vhledu (vipassaná)
P íprava a prost edí: Op t klidné prost edí a volný od v. Nejlepší dobou ke cvi ení je asn
zrána nebo podle vašich možností.
Výchozí poloha: Sed v n mž budete mít zp íma záda. Dá se cvi it v n kterém jógovém sedu
na polštá i, na židli, sedátku atd.
Délka praktikování: Za áte ník od 3 do 20 minut. Pokro ilí cvi í asto podstatn déle.
Postup cvi ení
• Zase zvolte místo, kde cítíte nejz eteln ji sv j dech (oblast nosních dírek, kde se nosu
dotýká proud vdechovaného a vydechovaného vzduchu, nebo oblast b icha, která se v sed
pohybuje s nádechem vp ed a s výdechem vzad sm rem k páte i). U oblasti, pro kterou jste
se rozhodli, setrvávejte i p i dalších cvi eních.
• P i nádechu si v duchu íkejte „nádech“, p i výdechu si v duchu íkejte „výdech“. Nastaneli b hem dýchání spontánní p estávka, ekn te si v duchu „klid“.
• Pokud by vaši pozornost odvád ly n jaké zvuky, ekn te si v duchu „slyšení“, podobn
postupujte, jestliže se objeví n jaký t lesný pocit (nap . teplo). M žete ho v duchu popsat
jako „teplo“. N které pocity m že být obtížné pojmenovat, v tom p ípad se spokojíte s
výrazem „pocit“. Pak se vždy vracejte k uv domování dechu.
• Stejn postupujte i ve vztahu k myšlenkám. Jakmile se objeví komentujte je. A stejn si
po ínejte ve vztahu k duševním pocit m a pojmenovávejte i je. Tradice doporu uje být
zvlášt pozorný ve vztahu k tzv. p ti p ekážkám (touha, odpor, ospalost, neklid a
pochybova nost). Pak se vždy vracejte k uv domování dechu. Takto rozpoznávejte a
pojmenovávejte i velmi jemné pocity a pocity vážící se ke cvi ení jako jsou netrp livost,
zv davost nebo uspokojení.
Lze tedy íci, že na rozdíl od p edchozího cviku má meditace vhledu nejmén dva p edm ty
klidného soust ed ní. Tím prvním je, podobn jako u meditace klidu, dech. Druhým
p edm tem soust ed ní jsou pocity a myšlenky i to, jak na n reagujeme.

Mettá-bhávaná
Podle tradice nau il Buddha své následovníky toto cvi ení po té, co si st žovali, že je
z meditace vyrušují zlí duchové. Je otázka, jestli to byli skute n zlí duchové nebo vlastní
myšlenky a pocity žák . To se už asi dnes nedozvíme, ale cvi ení je hezké a užite né.
P íprava a prost edí: Podobn jako u p edchozího cviku. Op t nejvhodn jší dobou k cvi ení
je asné ráno.
Výchozí poloha: Cvi íme zase ve zp ímeném sedu, podobn jako u p edchozího cviku.
Délka praktikování: Dá se stihnout i nap . za 10 minut, pokro ilí budou v tšinou cvi it déle.
Postup cvi ení
• Buddhistická meditace se tradi n za íná tím, že lov k vzdá t ikrát úctu Buddhovi, jeho
u ení i jeho následovník m. Pokud by vám to bylo proti mysli, není to nutné.
• Požádejte o odpušt ní všechny bytosti, kterým jste v život ublížil.
• Odpus te všem, kdo ublížili vám.
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• Vybavte si situaci, kdy jste prožil n co š astného a p íjemného. Jedná se o klidné št stí,
vzpomínka by nem la souviset se sexem, alkoholem ani drogami. P i dalších meditacích
se vracejte práv ke stejné situaci, získáte tak as a vybavíte si situaci snadn ji. Pak si
ekn te: „A jsem š astný, a je mi dob e.“
• Nyní si vybavte situaci, kdy jste n komu pomohl a ud lalo vám to radost. Zase by to m la
být n jaká klidná situace (nap . pomoc n komu s ko árkem do autobusu apod.). Vybavte si
i pocit laskavosti, který vaše jednání provázel.
•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti p ede mnou š astné, a je jim dob e!“
Posílejte laskavou dobrotu sm rem dop edu.

•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti za mnou š astné, a je jim dob e!“ Posílejte
laskavou dobrotu sm rem dozadu.

•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti napravo ode mne š astné, a je jim dob e!“
Posílejte laskavou dobrotu sm rem napravo.

•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti nalevo ode mne š astné, a je jim dob e!“
Posílejte laskavou dobrotu sm rem nalevo.

•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti pode mnou š astné, a je jim dob e!“
Posílejte laskavou dobrotu sm rem dol .

•

ekn te si v duchu: „A jsou všechny bytosti nade mnou š astné, a je jim dob e!“
Posílejte laskavou dobrotu sm rem nahoru.

• Posílejte laskavou dobrotu všemi sm ry.
• M žete také poslat dobrotu n jakému konkrétnímu žijícímu lov ku. To by ale nem lo být
spojeno se zištným motivem ani s erotikou.
•

ekn te v duchu: „A jsou všechny bytosti š astné.“

• Cvi ení zakon ete p áním št stí sob samému: „A jsem š astný, a je mi dob e.“
Pan Pazourek: Vám se to ekne odpustit a vysílat dobro. Kdybyste ale v d l, co mi provedli
v minulém zam stnání!
Odpouštíte kv li sob , ne kv li nim. Pro s sebou vlá et zát ž vý itek a nenávisti? Bez nich
se jde životem leh eji. Když dovolíte nabídnu vám p íb h. Buddhistický mnich šel po úzké
cest mezi dv ma rýžovými poli zatopenými vodou. lov k, který ho míjel, pospíchal, vrazil
do n j a mnich se ocitl ve vod a v blát . Onen lov k se ani neohlédl a sp chal dál. Všechno
to vid l jiný venkovan, p ib hl na pomoc a za chvíli už byl mnich zase na pevné zemi. Jeho
zachránci byla ale jedna v c divná. Mnich ani nenadával hulvátovi, který ho do bláta dostal,
ani ned koval tomu, kdo ho z bláta tahal ven. Když se na to vesni an zeptal, dostal od mnicha
následující odpov : „Co se m tý e, já jsem nestranný. A co se tý e vás dvou, oba dostanete
svoji odm nu.“ „Odm nou“ mnich myslel to, že všechno, co v život vykonáme, se nám
podle buddhistické tradice v té i oné podob vrátí - v tomto nebo v jiném p evt lení.
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Relaxace pro d ti
O tom, že je relaxace pro d ti vhodná, existují v odborné léka ské a psychologické literatu e
etné doklady. Oproti relaxaci pro dosp lé jsou tu i ur ité odlišnosti:
• D ti mívají horší schopnost soust ed ní a menší trp livost. as jim b ží jaksi pomaleji.
Relaxace pro d ti bývá proto v tšinou kratší než relaxace pro dosp lé.
• Velkou výhodou d tí bývá živá p edstavivost. Toho se dá p i navozování relaxace u d tí
dob e využívat.
• Jazyk, kterým k d tem hovo íme, a obrazy, které používáme, by m ly být blízké d tskému
sv tu. Není proto divu, že v relaxa ních postupech pro d ti se setkáváme se sluní ky,
hodnými maminkami medv dicemi, medví aty, která spinkají v pelíšku, kyti kami atd.
Paní Pazourková: To jak relaxaci pro d ti popisujete, mi p ipomíná povídání pohádek.
V ím, že vhodná pohádka na dobou noc vypráv ná klidným a laskavým hlasem, m že u
dít te navodit relaxaci.
Následuje jednoduchá relaxa ní technika, kterou jsme s úsp chem použili u d ti ve v ku 12 až
13 let v rámci prevence problém s návykovými látkami na školách. Tento postup se dob e
hodí i pro mladší d ti.
P íprava, prost edí a poloha: Cvi ili jsem v b žných t ídách vsed . Vhodn jší je ale klidné
prost edí a poloha vleže, v níž se m že t lo lépe uvolnit.
Délka praktikování: Podle okolností nap . 3 až 5 minut i déle.
Postup cvi ení
• Zav ete o i a nechte t lo se uvolnit.
• P eneste pozornost za zav ená ví ka a za elo. Nechte tam, jako na promítacím plátn ,
vystupovat následující obrazy: Klidná vodní hladina v zá i dobrotivého slunce... Vysoké
modré nebe, na n m jediný bílý oblá ek... Op t nebe, tentokrát za bezm sí né noci se
spoustou hv zd... Silný a zdravý strom s ko eny hluboko v zemi a s korunou obracenou k
obloze... N jaké zví átko, které máte rádi, nap . kot nebo št n ... Vaše oblíbená kv tina,
možná r že, karafiát, sedmikráska... A op t klidná vodní hladina v zá i dobrotivého slunce.
(Uvedené obrazy m žete libovoln obohacovat o další, podstatné je to, aby fantazie byly
dít ti p íjemné a p sobily na n j uklid ujícím zp sobem.
• Zhluboka se nadechn te, po ádn se protáhn te jako ráno p i probuzení a otevírejte o i.
Cvi ení kon í.
Paní Pazourková: Dají se u d tí použít i jiné relaxa ní postupy, jako autogenní trénink nebo
delší jógová relaxace.
Dají a to s dobrými výsledky. Opakuji ale, že techniku bývá vhodné p izp sobit dít ti, ne
naopak.
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Bensonova relaxa ní odpov
Tento postup vznikl v dob zcela nedávné. Americký léka Dr. Herbert Benson uve ejnil svoji
knihu „Relaxation response“ v roce 1975. Technika vznikla jako reakce na medita ní techniku
„transcendentální meditace“, která byla v té dob v USA dosti podrobn zkoumána.
S transcendentální meditací byla ale potíž. P esný popis techniky auto i nezve ejnili a navíc
p i ní lidé používali r zné mantry (mantra je slabika, slovo nebo v ta, jimž p isuzuje tradice
jógy zvláštní p sobení, v tšinou se mnohokrát opakují). Pro obvyklý v decký výzkum se lépe
hodí postupy, které jsou jasné, všeobecn známé a standardizované. V zájmu objektivity
musím ale poznamenat, že Bensonova technika se zdaleka nerozší ila tak jako
transcendentální meditace. Jestliže byla relaxa ní odpov srovnávána s jinými relaxa ními
postupy, v tšinou se ukazovala mén efektivní. P esto stojí za to, abychom se s ní seznámili.
P íprava a prost edí: Benson doslova uvádí „Najd te si klidné prost edí.“
Výchozí poloha: N jaká uvoln ná poloha vsed nebo vleže, Benson polohu blíže
nep edepisuje.
Postup cvi ení
• V dom uvoln te svaly (ani v tomto p ípad není ur eno v jakém po adí a záleží tedy na
vás).
• Deset až dvacet minut opakujte v duchu s nádechem i s výdechem íslovku jedna
(v anglicky „one“, te se „van“).
• K rušivým myšlenkám zaujm te pasivní a uvoln ný postoj.
• Takto praktikujte jednou až dvakrát denn .
Je zajímavé, že ve své následující knize nazvané „Za relaxa ní odpov “ zd raz uje Benson
význam víry v pozitivní efekt cvi ení. Doporu uje, když si to praktikující p eje, nahradit
íslovku „one“ nap . krátkou modlitbou podle svého vyznání nebo p esv d ení. Tím ale jeho
technika do jisté míry ztrácí standardní zp sob provád ní, kv li n muž vznikla.
Pan Pazourek: Skute n si myslíte, že víra uzdravuje.
Rozhodn bych tyto vlivy nepodce oval. V medicín je dlouho znám tzv. placebo efekt. Když
se zkouší nový lék, v tšinou se porovnává s n ím, co je sice neú inné, ale co pacient za
ú inné považuje. ada pacient se totiž lepší i po podávání tabletek, které vypadají jako
ú inný lék, ale obsahují nap . hroznový cukr. P sobení relaxace nelze vysv tlit jen vírou, ale
víra ho m že ješt zesílit. Když dovolíte, nabídnu vám místo v deckých d kaz orientální
p íb h. Jistý japonský venkovan se od rodi dozv d l, že od veškerých nemocí i jiných
trápení ho mohou spolehliv ochránit erné edkve. Venkovan vyhradil edkvím na své
zahrad estné místo a s pietou je p stoval i pojídal. Jednoho dne se vydal na cestu do m sta
prodat skromnou úrodu. Byl však p epaden loupežníky a v sázce byla nejen úroda, ale i jeho
život. V tom se objevili dva ern od ní jezdci. M li v rukou t žké me e a vypadali strašliv .
Sotva je loupežnicí spat ili, dali se na zbab lý út k. Venkovan jezdc m d koval a ptal se jich,
kdo že jsou. Jeden z jezdc mu odv til: „Jsme duchové erných edkví, které p stuješ. To, že
tak siln v íš v moc edkví, nás p im lo, abychom ti pomohli.“
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Relaxace za pomoci biologické zp tné vazby (biofeedback)
Biologická zp tná vazba se ast ji nazývá anglickým výrazem biofeedback. Tato metody
vznikala koncem šedesátých let ve Spojených státech. P i biofeedbacku dostává lov k
bezprost ední a pr b žnou informaci o t lesných zm nách, které by si jinak nedokázal tak
snadno uv domit. Pomocí p ístroj , sv týlek, bzu ák a podobných vymožeností se dozvídá,
jak se m ní jeho svalové nap tí, kožní galvanická vodivost, tepová frekvence, povrchová
teplota nebo elektrické vlny mozku. Tato zp tná informace mu pomáhá ovliv ovat práv tyto
t lesné funkce. Schéma, na kterém biofeedback pracuje, lze popsat následovn .
Schéma fungování biologické zp tné vazby
P ístroj m í elektrické zm ny vyvolané n jakou pacientovu t lesnou funkcí
(nap . svalové nap tí).
Elektrický signál je zesílen.
Signál je p eveden na obraz nebo zvuk, který pacient vnímá.
O zm nách, které ve sledované funkci (nap . svalovém nap tí) nastávají, je pacient
bezprost edn informován. Pr b žn se tedy dozvídá, co z jeho snahy o ovlivn ní funkce
(nap . svalového nap tí) má ú inek a co ne.

Biologická zp tná vazba se dá použít i k jiným ú el m než je navození relaxace. Nás ale
zajímá p edevším relaxace. Z tohoto hlediska není podstatný rozdíl mezi relaxací navozenou
biologickou zp tnou vazbou a relaxací dosaženou jiným zp sobem, nap . autogenním
tréninkem nebo jógou.
Pazourek junior: K emu je tedy ten váš biofeedback dobrý?
Z hlediska nácviku relaxace má dv výhody:
1. Patrn m že pon kud urychlit nácvik relaxace u za áte ník (pokro ilejší se dokážou
uvolnit i bez n j).
2. N kte í nev ící lidé pot ebují hmatatelné d kazy o tom, že se uvolnili. Biofeedback jim
takové d kazy poskytne.
Pan Pazourek: Kolik takový p ístroj stojí?
Záleží na tom. Nap . p istroj m ící povrchovou teplotu t la na kone cích prst prodává jedna
naše firma zhruba za 1500 K , p ístroj reagující na svalové nap tí v oblasti ela se u ní po ídí
za necelých 5000 K a p istroj reagující na elektrickou aktivitu mozku stojí skoro 30 tisíc.
Práv p ístroje, které registrují elektrickou aktivitu mozku, jsou nejdražší. U nich se bude cena
pohybovat ato ješt podstatn výše. Biofeedback m žete spojit s nácvikem jiné relaxa ní
techniky. Pokud byste ho cht l používat samostatn , doporu uji nechat se zacvi it n kým, kdo
s ním umí pracovat.
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Co m že nácvik relaxace usnadnit
Zkušený u itel
Ten, kdo n jakou relaxa ní techniku dob e ovládá a navíc umí své zkušenosti zprost edkovat,
vám m že být velmi užite ný a nácvik podstatn usnadnit. Jeho pomoc a povzbuzení oceníte
hlavn v p ípad n jakých problém nebo komplikací, o nichž více v následující kapitole.
Pan Pazourek: Takže je tato kniha k ni emu?
To jist ne. Její cena spo ívá v tom, že vám poskytuje ucelený p ehled o relaxa ních
technikách. V tšina našich psycholog , pokud relaxaci ovládají, používá autogenní trénink.
V tšina u itel jógy zase umí pouze jógovou relaxaci. Progresivní relaxace se u nás používá
velmi málo. Krom toho ani ten nejlepší u itel relaxace nenahradí vlastní studium
a praktikování, k n muž práv tato kniha povzbuzuje. A kone n se m že stát, že nebudete
mít možnost nebo as n koho vyhledat a zkusíte se n jaký relaxa ní postup nau it z psaného
návodu. Není to sice ideální, ale m že se to poda it. Mluvím z vlastní zkušenosti - n které
techniky jsem se nejd íve nau il z psaného návodu a až pozd ji se setkal s lidmi, kte í je
vyu ovali.
Magnetofonová nahrávka
Kazety s relaxa ními nahrávkami na našem trhu mají r znou úrove . Úpln nejlepší by bylo,
kdybyste m l na kazet práv tu relaxa ní techniku, kterou používáte. M žete si ji namluvit
bu sám, nebo, pokud se relaxaci n kde u íte, požádat, zda byste si svého u itele p i
relaxa ních instrukcích mohl nahrát. Na relaxa ní kazetu nespoléhejte a nau te se relaxovat
po pam ti. Ale dobrá relaxa ní kazeta má ur ité výhody.
• Za áte níkovi m že relaxa ní kazeta pomoci si techniku zapamatovat, p ípadn mu
umožní porovnat vlastní postup a postup, který je na nahrávce.
• Možná jste unaven nebo roz ilen a je pro vás zrovna obtížné se soust edit. I zde se m že
nahrávka hodit.
• Chcete-li svoji relaxa ní praxi ozvláštnit, m žete k tomu ob as použít n jakou relaxa ní
kazetu s barvitým obsahem.
Je d ležité, abyste k autorovi relaxa ní nahrávky a k tomu, kdo ji namluvil (což není vždy
totéž) m l dobrý nebo alespo neutrální vztah.
Cvi ení ve skupin
Cvi ení ve skupin je svým zp sobem snazší než samostatné praktikování v soukromí.
lov k žil od nepam ti v n jakém spole enství - blízkost lidí, kte í d lají n co podobného,
vyvolává pocit klidu a bezpe í. Máte-li možnost chodit n kam, kde probíhá skupinový nácvik
relaxace (klub jógy, kurs meditace, kurs autogenního tréninku apod.), využijte této p íležitosti.
Spole né praktikování také povzbudí, dá chu k nácviku a poskytuje p íležitost k vým n
zkušeností. Ale praktikován nap . jednou týdn rozhodn nem že nahradit soustavné vlastní
každodenní cvi ení doma.
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Relaxa ní deník
Velmi doporu ují vést si o relaxaci záznamy. M žete si na to po ídit zvláštní sešitek, kam
budete psát datum, co a jak dlouho jste cvi il a s jakými výsledky. P íklad, jak takový
deníkový záznam m že vypadat, následuje.
Datum a od kdy Co jste cvi ili a jak se vám da ilo se
uvolnit (0= v bec, += trochu, ++=
do kdy jste
dob e, +++= výborn )
cvi ili

Poznámky

11.10.97

Jóga, ++

Nejd ív se mi necht lo vstávat,
pak dobré.

Autogenní trénink s pacienty, ++

Chladné elo stále moc nejde.

Jóga, ++

P esn to jsem pot eboval.

Jóga, +

P íšerná zima.

Autogenní trénink s pacienty, +

N jak jsem se nesoust edil.

Jóga, ++

Zase jsem usínal, našt stí jsem si
na ídil budík.

Jóga, ++

Trochu jsem zaspal.

5:30 - 6:00
11.10.97
12:45 - 12:55
11.10.97
17:50 - 18:20
12.10.97
5:30 - 6:00
12.10.97
12:45 - 12:55
12.10.97
18:10 - 18:45
13.10.97
5:40 - 6:05

Pan Pazourek: Já nemám na n jaký deník as.
Možná si nechcete vést zvláštní deník, protože jste p etížený. Pak si plánujte nácvik relaxace
do stejného diá e, kam píšete své pracovní úkoly. Relaxace je pro stresovaného lov ka také
povinnost: Povinnost v i sob i povinnost v i druhým, na n ž budete jako uvoln ný lépe
p sobit.
Paní Pazourková: P ipadá mi to trochu jako ú etnictví.
Protože jste poetická duše, nabídnu vám n co jiného. ekn me, že jste se rozhodla pro
n jakou relaxa ní a nebo medita ní techniku. Až docvi íte, krátce symbolicky zaznamenejte,
jak jste se p i tom cítila. Váš relaxa ní dení ek bude možná vypadat n jak takhle:
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Relaxa ní deník paní Pazourkové
10. 10.
Z klidu se pomalu vyno ují nejasné touhy.
11. 10.
Pocit jako kdybych se vykoupala v isté vod .
12. 10.
Na samé hranici spánku (a chvílemi i za ní).
12. 10. podruhé
Rušivé myšlenky zvolna odplouvaly.
13.10.
Dnes jsem to nestihla.
14. 10.
Dávný pocit klidu a bezpe í.
15. 10.
Podivný strach se zvolna rozplývá.

P edchozí t lesná aktivita
V rehabilita ním léka ství používají pojem „postizometrická relaxace“. Co to znamená?
Rehabilita ní pracovník nechá pacienta, aby n jaký napjatý sval, který se neda í uvolnit,
napínal ješt víc. Teprve pak nechá sval uvolnit. Tím se tento sval asto poda í zrelaxovat.
Možná budete mít volný den a strávíte ho áste n v posteli, kde budete dospávat nevyspání
z p edchozí doby. Když tak kolem desáté hodiny postel opustíte a zkusíte relaxovat, zjistíte,
že to moc nejde. Rozdíl mezi stavem uvoln ní a stavem, v n mž se nacházíte, není zase až
tak velký. Naproti tomu po skon ení namáhavé práce pocítíte efekt relaxace velmi siln . To je
také d vod, pro vám p edchozí t lesná aktivita m že nácvik relaxace usnadnit. V józe
dokonce používají speciální cvik, p i kterém se prakticky všechny svaly t la krátce a siln
napínají. Cvik se za azuje t sn p ed relaxaci a usnad uje její nácvik.
Pazourek junior: Myslíte, že by mi pomohlo, kdybych si šel p ed relaxací zaplavat, zab hat
nebo zacvi it?
P esn tak. Ale p ece jen si dovedu p edstavit i situace, kdy není možné nebo praktické jít si
zaplavat. Nabídnu vám proto jednoduché cvi ení, které napne prakticky všechny d ležité
svalové skupiny. Krom cviku, který popíši, se v józe používá ke stejnému ú elu i cvi ení
zvané lo ka (naukásana), p i n mž lov k zdvíhá kousek od zem sou asn nohy i trup.
Cvi ení maximálního nap tí
P íprava a prost edí: Jako u jiných relaxa ních technik. Za azuje se t sn p ed relaxaci.
Výchozí poloha: Poloha vleže na zádech, ruce dlan mi vzh ru, nohy mírn od sebe.
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Kontraindikace: Toto cvi ení se nehodí pro lidi s vážn jšími srde ními nemocemi, se
zán tlivým nemocemi v b išní dutin ani s akutními infek ními nemocemi. Lidé s vysokým
krevním tlakem by p i n m nem li zadržovat dech. Cvi ení se také nehodí pro lidí krátce po
operaci v oblasti b icha ani pro ty, kdo trpí kýlou, (p i cvi ení se zvyšuje nitrob išní tlak). I
zdraví lidé by následující cvik m li cvi it s rozumem a s mírou.
Postup cvi ení
• Napn te prakticky naráz co nejvíce sval . P i cvi ení m žete krátce zadržet dech.
Napínejte nohy, tla te patami o podložku, špi ky táhn te vzh ru, napínejte i stehna, hýžd ,
záda. Bederní páte tla te k podložce. Ruce zatn te v p st a napn te i svaly na p ední stran
paží. Napn te také b icho i hrudník. Kr ní páte p ibližujte podložce, napínejte krk,
svírejte elisti. Co nejvíce napínejte i obli ejové svaly. Chvíli vydržte.
• Pak se náhle uvoln te, z sta te už zcela bez pohybu a p ejd te k praktikování relaxa ní
techniky.
Ur itý typ osobnosti
Zkušenost ukázala, že z relaxace prospívá zejména celkem vyrovnaným lidem se smyslem pro
po ádek a pravidelnost, kte í ale trpí ur itým nap tím a mírnou úzkostí. Tito lidé mají sklon
cvi it pravideln a za své cvi ení jsou rychle odm n ni tím, že se jejich úzkosti zmírní a že se
cítí lépe. Tím spíš se pak relaxaci v nují. Pokud mezi takové lidi nepat íte, nic si z toho
ned lejte, i tak m žete mít z relaxace velký prosp ch.
Paní Pazourková: Ona je ta relaxace docela p íjemná, a proto se do ní nemusím v bec nutit.
Souhlasím, to je jedna z výhod relaxace. V medicín a v psychoterapii zase tolik p íjemných
a zárove velmi ú inných postup nemáme. P íjemné cvi ení si lidé spíše oblíbí a tím pádem
se mu soustavn v nují. A soustavnost je pro p íznivý ú inek relaxa ních technik velmi
d ležitá.
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Problémy a komplikace
Relaxa ní cvi ení pat í rozhodn k pom rn velmi bezpe ným zp sob m prevence i lé by.
P esto jsou ale ur ité skupiny lidí, pro které se n které relaxa ní techniky nehodí.
• Pacienti lé ení pro schizofrenii a podobná onemocn ní. O vhodnosti nebo nevhodnosti
toho kterého relaxa ního cvi ení by v jejich p ípad m l rozhodnout ošet ující psychiatr.
Pokud by se relaxace použila, patrn spíše krátká relaxace zam ená na svalové uvoln ní,
ne dlouhé relaxa ní nebo medita ní techniky.
• Pro pacienty s epilepsií je d ležitá pravidelnost životního stylu, rozhodn by nem li spát
b hem dne. Proto se nedoporu ují dlouhé relaxace, p i nichž by mohlo dojít k spánku.
Naopak velmi vhodná bývá krátká svalové relaxace typu Jacobsonovy progresivní relaxace.
• Relaxace se také nehodí pro lidi, kte í nejsou ochotni ji pravideln cvi it nebo nemají na
své lé b velký zájem. To se týká nap . situace, kdy n kdo žádá o invalidní d chod nebo
probíhá ízení o odškodn ní kv li nemoci z povolání.
• Jestliže nemá n kdo p i práci dostatek t lesného pohybu, nem l by spoléhat jen na relaxaci.
Jeho t lo pot ebuje také pohyb, m l by cvi it, pracovat na zahrad , jít na delší procházku
apod.
• Lidé, kte í jsou vyslovení samotá i a kterým d lá problémy se domluvit s druhými lidmi, by
se m li nau it žít mezi lidmi. íká se tomu získat sociální dovednosti. Zde nelze spoléhat
jen na relaxaci.
• Pochopiteln nebudete cvi it relaxaci p í ízení auta nebo p i jiné innosti, která vyžaduje
naprosté zam ení pozornosti do vn jšího sv ta a ne ke svému t lu nebo mysli.
Paní Pazourková: Onehdy jsem cvi ila relaxaci a najednou mi to z ni eho nic škublo rukou.
Svalový tonus (nap tí) je do jisté míry ízen automaticky za pomoci míšních reflex .
Zjednodušen by se dalo íci, že jste se uvolnila víc, než bylo vaše t lo zvyklé. P i
pravidelném praktikování budou podobné záškuby mén asté nebo úpln ustanou. Rozhodn
to nevadí. Jsou ale n které další komplikace, relaxa ního tréninku, které zasluhují pozornost.
Nep íjemné prožitky objevující se p i relaxaci
P i spole né relaxaci, když jsem popisoval p edstavu klidné vodní hladiny, jeden náš pacient
zjevn p estal relaxovat a vypadal rozrušený. Po skon ení praktikování jsem se ho zeptal, co
se stalo. Sv il se, že b hem relaxace se mu vybavila bolestná zkušenost z minulosti, kdy se
mu utopilo dít . O celé události jsme m li možnost podrobn ji hovo it. Pacientovi se pak
zjevn ulevilo a to, co na první pohled vypadalo jako nep íjemná komplikace cvi ení, bylo
vlastn užite né.
Jsou ovšem známé i p ípady, kdy r zné potíže trvaly déle. Docházelo k tomu nej ast ji u lidí,
kte í se nedostate n p ipraveni v novali mnohahodinovým meditacím.
Co všechno zvyšuje riziko komplikací
• Osobnostní dispozice - nap . lidé velmi do sebe zahloubaní, psychicky labilní, trpící
n kterými duševními nemocemi.
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• Zát žová životní událost. Nap . to, že lov k má sv d it p ed soudem mu m že
p ipomenout r zné nep íjemné zkušenosti, které v život m l se soudnictvím apod.
• Nemoc. To se týká do jisté míry i oby ejného nachlazení. Relaxace je pro nemocné asto
velmi vhodná, zvyšuje obranyschopnost organismu, mírní bolesti a urychluje uzdravení,. Je
ale také t eba po ítat s tím, že nemocný lov k je duševn citliv jší. Vzpomínám jak po
mnoha letech praktikování r zných relaxa ních technik m samotného p ekvapily barvité,
neobvyklé a i trochu d sivé zážitky p i relaxaci b hem nemoci.
• Nedostatek spánku a únava. Málokdo ví, že dlouhodob jší nedostatek spánku m že vést
i u naprosto zdravých lidí k výskytu halucinací. Svámí Satjánanda nedoporu uje meditovat
v p ípad , že je lov k vysloven vy erpaný.
• Dlouhé praktikování (nap . ádov desítky minut nebo hodiny více dní za sebou) m že
p ivodit komplikace u citliv jších lidí. Zdá se, že délka praktikování medita ní techniky a
zkušenost s ní, automaticky nechrání p ed vedlejšími ú inky.
• Drogy. Halucinogenní látky, pervitin ale i drogy z konopí mohou destabilizovat psychiku
a zvyšují riziko komplikací p i relaxa ním tréninku, i když už jejich ú inek odezn l. U lidí,
kte í je berou se také m že objevit tzv. flashback, tedy stav, jako když byli pod vlivem
drogy, i když už drogy neberou.
Pazourek junior: Ve stavu vy erpání, kdy ten váš jógín nedoporu uje meditovat, lov k
relaxaci nejvíce pot ebuje.
Je rozdíl mezi krátkou svalovou relaxací a mezi n jakou dlouhou meditací. Vy erpaný lov k
si m že za pomoci relaxace nap . navodit spánek. To je velmi vhodné.
Pazourek junior: ekn me, že má n kdo schizofrenii nebo je psychicky rozhozený z drog.
Podle vás m že cvi it tak nejvýš krátkou svalovou relaxaci. Není to málo?
Pro lov ka s problémy, o kterých hovo íte, bude d ležité navázat kontakt se zevní realitou
místo toho, aby se ješt více zaplétali do vnit ních konflikt . Ve Bihárské škole jógy v Indii
nechávali takové lidi pracovat na zahrad nebo se v novat jiné uklid ující innosti. Tím se
vlastn už dostáváme k další otázce, totiž, co d lat, když se n jaké problémy vyskytnou.

Jak komplikace zvládat
• Práv p i problémech je velká výhoda, když si lov k o svých prožitcích m že s n kým
zkušeným a laskavým pohovo it a poradit se. Jedna pacientka uvedla, že p i relaxaci m la
pocit, že se ocitla mimo vlastní t lo. Když se dozv d la, že je to naprosto neškodné,
uklidnila se a další praktikující ji pak tento prožitek dokonce závid li. Relaxaci ovšem
necvi íme pro mimo ádné zážitky, ale z daleko podstatn jších d vod .
• Riziko komplikací se také snižuje, jestliže lov k cvi í ve skupin .
• P i nezvyklých prožitcích se tradi n doporu uje postoj diváka, sv dka a uvoln ného
pozorovatele.
• Další možností je otev ít o i a zm nit polohu.
• Bývá také vhodné zkrátit praktikování nebo ho do asn p erušit
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• Lze zm nit techniku, nap . místo dlouhé jóga nidry cvi it kratší šavásanu nebo místo
meditace vhledu p i buddhistické meditaci cvi it kratší a konkrétn jší cvi ení
mettá-bhávaná.
• Zklidnit mohou i bylinkové aje (nap . nervový aj, mate ídouška, medu ka léka ská).
• V p ípad vážn jších komplikací zajistit odbornou psychologickou i psychiatrickou
pomoc a do té doby dát pozor, aby si lov k n jak neublížil nebo neublížil n komu jinému
(nap . p i ízení auta).
Jak relaxovat ve stresující situaci
Relaxace ve stresové situaci m že být velmi ú inná. Dovolte ješt jednu vzpomínku ze studií.
Skládal jsem zkoušku z mikrobiologie. Zkoušející pan docent velmi miloval své
mikroorganismy a dlouze a s láskou si o nich povídal. Výsledkem bylo to, že studenti museli
nekone nou dobu ekat, až na n p ijde ada. ekat a mít p i tom trému z t žké zkoušky není
nic p íjemného. Zkusil jsem tedy relaxovat. Situace byla jinak p íznivá - sice nervózní ale
p ece jen klid. Navíc jsem našel volné místo stranou v rohu, kam jsem se pohodln posadil.
Za chvíli jsem byl ve stavu p íjemného polospánku. Dokonce jsem si dovolil velkorysost a
pustil jsem kolegyn se slabšími nervy, které p išly po mn . Na adu jsem se dostal až pozd
ve er, když už venku nastala naprostá tma. Byl jsem sv ží a r žolící a asi jsem p sobil v
porovnání s jinými studenty sebev dom . Co m ale nejvíce p ekvapilo, byla okolnost, že
jsem si p i zkoušce vybavoval fakta, která jsem sice etl, ale o nichž jsem ani netušil, že si je
umím aktivn vybavit. Pan docent mi napsal jedni ku a pravil: „Jen tak dál.“ Nev d l tehdy,
že jeho laskavá slova platí spíše relaxa ním technikám, než jeho oblíbeným mikrob m.
Relaxace ve stresu je možná. Ale není zase tak úpln jednoduchá. U za áte níka m že
dokonce n kdy pokus relaxovat ve stresové situaci zvýšit úzkost. Jestliže chcete použít
relaxa ní techniku ve stresové situaci, doporu uji následující:
• Používejte spíše jednoduchou techniku, kterou máte dob e zvládnutou. Vysloven stresová
situace nebývá nejvýhodn jší dobou na to, u it se n jakou novou relaxa ní techniku nebo
experimentovat. M že ale fungovat to, co dob e fungovalo už d ív.
• Ve stresových situacích m že být prosp šná relaxa ní nahrávka (walkman mnoho místa
nezabere a vaše okolí nepozná, jestli posloucháte operu, dechovku nebo relaxa ní
komentá ).
• Je-li to možné, kombinujte relaxaci s t lesnou aktivitou. M žete se p ed relaxací nap .
projít, krátce si zacvi it nebo se alespo protáhnout a napnout svaly.
• Pocit bezpe í a klidu zvýší blízkost lov ka, který vám rozumí a je vám oporou. O tom, že
používáte relaxaci ho informujte, aby si vaše zdánlivé stažení se do sebe dokázal vysv tlit.
Paní Pazourková: Jak to, že u za áte níka m že n kdy pokus o relaxaci ve stresu zvýšit pocit
nap tí?
Prost tím, že si p i relaxaci více uv domí své t lesné a duševní nap tí a to jeho úzkost m že
zvýšit. Zkušený praktikující takové zjišt ní unese a dokáže nap tí odstranit nebo alespo
pronikav zmírnit.
Pazourek junior: A nem že se n kdo z relaxace nebo z meditace do ista zbláznit?
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Záleží na tom, o kom mluvíme, co cvi í a jak dlouho. U psychicky labilních lidí m že dlouhé,
mnohahodinové každodenní praktikování medita ní techniky vést ke zhoršení stavu. Z
hlediska východních nauk by tito lidé m li, p ed tím, než se pustí do intenzívních duchovních
cvi ení, zlepšit svoji karmu. Jinak e eno m li by nesobecky konat dobro ve vn jším sv t . Z
hlediska západní psychologie by se tito lidé m li nejd íve nau it žít ve vn jším sv t , než se
pustí na n jaké delší výpravy do svého nitra. Proslulý jógín Svámí Satjánanda se p i svých
cvi eních ocitl ve slepé uli ce a nev d l jak dál. Pak p išel ke svému u iteli Svámímu
Šivánandovi. Ten ho nechal d lat nejr zn jší práce od uklízení, p es ošet ování nemocných až
po ú etnictví a psaní lánk . To trvalo 12 let.
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Využití relaxace p i prevenci profesionálního stresu
Nadm rný a p íliš dlouho trvající stres je astý u mnoha zam stnání. Namátkou bych
jmenoval zdravotnictví, zahrani ní obchod, práci noviná e, policisty nebo idi e. Nadm rný
stres zvyšuje riziko chybných výkon a rozhodnutí, pracovních úraz , psychosomatických
onemocn ní i závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Nadm rný stres tedy
zhoršuje zdravotní stav a produktivitu pracovník a asto se i p ednáší do rodin. D sledk m
nadm rného stresu je možné p edcházet.
N které p íznaky nadm rného stresu
Duševní rovina: Neklid, úzkost, rozt kanost, horší soust ed ní i pam , poruchy spánku,
n kdy únik do sn ní. Kolísání nálad, podrážd nost. Pozd ji deprese, zhoršená sebekriti nost,
horší kontakt s realitou, egocentrismus, nerozhodnost, apatie, unavenost.
T lesná rovina: Svalové nap tí a bolesti, problémy s trávením, nechutenství nebo naopak
p ejídání, bolesti b icha, plynatost, asté nucení na mo ení, sev ené hrdlo, sexuální problémy,
menstrua ní poruchy, bolesti hlavy, bušení srdce, r zné bolesti bez zjevné t lesné p í iny,
vyšší riziko srde ních onemocn ní, hypertenze, diabetu, oslabení imunitního systému, tedy
ast jší nachlazení a další nemoci, nemoci pohybového systému v etn bolestí zad a ada
dalších psychosomatických onemocn ní. Více vykou ených cigaret, vypitého alkoholu anebo
vyšší spot eba psychofarmak. Vyšší riziko úraz (nap . dopravních nehod).
Mezilidské vztahy: Skrytá nebo zjevná nap tí v rodin , nedostatek asu na druhé,
neschopnost projevovat sympatii a ú ast, nedostate ná komunikace, zanedbávání d tí
a ne ešené problémy s nimi, odcizení, povrchní vztahy bez citové hloubky, riziko rozvod .
Pracovní výkonnost: Postupná ztráta výkonnosti, pokles sebed v ry a energie, lhostejnost,
zanedbávání povinností, syndrom vyho ení (viz dále) a problémy p i týmové práci.
N které zát žové faktory v pracovním prost edí
• Intenzívní kontakt s lidmi (s pacienty, zákazníky, žáky apod.).
• Nadm rné nároky ze strany nad ízených nebo nadm rná ctižádost.
• Konfliktní požadavky ze strany r zných nad ízených.
• Konflikt rolí v ad profesí (nap . léka má n kdy fungovat jako manažer a zárove jako
ten, kdo poskytuje pomoc).
• Dostupnost alkoholu i jiných návykových látek v pracovním prost edí.
• Riziko selhání a kritika ze strany okolí.
• Nároky profese a rodiny nejsou vždy slu itelné.
• Sm nný, zejména trojsm nný, provoz vede k nepravidelnosti životního stylu, u mnoha lidí
k poruchám spánku apod.
• Dlouhodobý nedostatek spánku p i n kterých zam stnáních.
• Nutnost rozhodovat se i p i neúplných informacích.
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• Nároky a nároky na pr b žné vzd lávání a p izp sobování se nové situaci a novým
p ístup m
• Nároky plynoucí z týmové práce a mezilidských problém . Spolupráci v týmu zhoršují
faktory jako je nedostate né ocen ní, vy erpání, konfliktní zájmy a soupe ení, finan ní
problémy atd.
• Nárazový charakter práce v mnoha oborech (nap . mzdové ú etní). Navzájem neslu itelné
úkoly, které má pracovník zvládat ve velmi omezeném ase.
• Syndrom vyho ení („burnout“) je d sledky dlouho trvajícího profesionálního stresu.
projevuje se pocity neuspokojení z práce, následují drobné zdravotní potíže, nap . astá
nachlazení nebo obtíže s pohybovým systémem. Pak postupn klesá pracovní nasazení
a výkonnost. Tomu odpovídá i pokles sebed v ry a energie. V bludném kruhu se pak
zhoršují obtíže a pracovník p estává být schopen práci vykonávat. Syndromu vyho ení lze
p edcházet a lze ho i lé it.
• Nep edvídaný hluk.
• Nezvládnuté dovednosti pot ebné k výkonu práce. To se týká nap . nových pracovník ,
pracovník p echázejících do jiného oboru, student nastupujících do praxe apod.
• Nedostate né rodinné zázemí a neurovnaný osobní život.
• P epracovanost.
• Malé uznání ze strany nad ízených.
• Používání neú inných nebo nebezpe ných zp sob zvládání stresu. K nim pat í tabák,
alkohol a jiné návykové látky. Út k od ne ešených problému do další práce. Nep átelské
nebo zkratkovité chování m že oslabit d ležité mezilidské vztahy, která jsou v prevenci
stresu d ležité. Neú inné bývá také popírání problém .
Co zvyšuje odolnost v i stresu v zam stnání
• D ležitou sou ástí prevence a zvládání nadm rného stresu jsou práv relaxa ní techniky.
V americké studii se relaxace osv d ila u pracovník v trojsm nném provozu a u
manažer . Jiní ameri tí auto i uvád jí, že relaxace vedla k lepšímu p izp sobení na
pracovišti a k tomu, že zam stnanec vnímal p ízniv ji atmosféru pracovišt . Ve studii
provád ní ve Skandinávii vedla relaxace u pomocného personálu v nemocnici k poklesu
nap tí v oblasti šíje a ramen a k poklesu zameškaných pracovních dní. Relaxace se také
osv d ila p i mírn ní stresu zdravotních sester na Tchajwanu i p i snižování úzkosti u
studentek zdravotních škol. Relaxaci je vhodná v prevenci profesionálního stresu také u
léka . Americký tým se zabýval vlivem relaxace na p íznaky stresu každodenního života.
Jak progresivní relaxace, tak meditace byly ú inné. V jiné studii použili s dobrými
výsledky jógová cvi ení v etn relaxace u manažer britské ocelá ské spole nosti. Spíše
pro zajímavost uvádím, že v jisté americké studii vedla relaxace k poklesu úzkosti u
potáp , což zlepšilo i jejich výkonnost.
• Znalostí týkající se zdraví a jeho ochrany a informovanost o tom, kde hledat pomoc.
• Smysluplnost. Pracovník v í v užite nost a prosp šnost své práce a je na ni svým
zp sobem i hrdý.
• Možnost si práci organizovat. D v ra ve vlastní schopnost situaci aktivn ovliv ovat
a zvládat p ípadné komplikace.
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• Zaujetí pro práci.
• Schopnost p ijímat p ekážky a problémy jako výzvu, jako p íležitost prokázat své
schopnosti, dovednosti a znalosti.
• Pružnost a p izp sobivost. Schopnost podívat se na problém z jiné stránky. Anglicky se
tomu také íká reframing (zm na vztahového rámce).
• Dobré sebeuv dom ní na t lesné i duševní úrovni. Schopnost dob e si sám sebe
uv domovat umož uje v as reagovat na p íznaky stresu, vy erpání nebo známky n jaké
blížící se zdravotní poruchy. Tato schopnost se dá prohlubovat nap . pomocí psychoterapie,
relaxa ních technik a jógy.
• Vytvo it si kvalitní mezilidské vztahy. Sem pat í dobrá sí sociálních vztah mimo rodinu
i fungující rodina.
• Dobrá komunikace s kolegy má dvojí význam. Usnad uje se tak týmová práce a
spolupráce. Dále kolegové téže profese bývají schopní si navzájem kvalifikovan
porozum t, vhodn se povzbuzovat i si navzájem poradit.
• Mít optimum informací a zvládnout nutné pracovní dovednosti. Osvojení si nutných
znalostí a dovedností dává pracovníkovi v tší jistotu a sebed v ru a pocit kompetence.
• Mít na sebe realistické nároky a dávat si dosažitelné cíle.
• Odolnost proti stresu zvyšují i zájmy a záliby nesouvisející se zam stnáním a umož ující
regeneraci sil. Doporu uje se také vést jasnou hranici mezi zam stnáním a profesí.
• Um t zvládat negativní emoce jako hn v, strach nebo úzkost. Osv d uje se t lesné
cvi ení, relaxa ní techniky a n které psychoterapeutické postupy.
• Ve výhod jsou neku áci a ti, kdo nadm rn nepijí alkoholické nápoje (bezpe ná dávka se
u dosp lých pohybuje do 20 g 100% alkoholu na osobu a den, to odpovídá asi 2 dcl vína
nebo p l litru 12°piva).
• Um t v as vyhledat odbornou pomoc, v etn pomoci psychologické nebo psychiatrické,
jestliže je t eba.
• Vhodná t lesná cvi ení. Užite nost t lesného pohybu nespo ívá pouze v ú inku na t lesné
zdraví. P im en intenzívní t lesný pohyb nebo práce také snižují úzkosti i deprese a
mohou pomoci lov ku se p eladit.
• Vhodná výživa (odpovídající výdeji energie, málo živo išných tuk a jednoduchých cukr ,
hodn nestravitelných zbytk , dostatek vitamín ).
• Dobrá pracovní poloha je d ležitá zejména u n kterých profesí.
• Schopnost projevit emoce a humor zvyšují také odolnost v i stresu.
• Individuální strategie. Krom strategií, které je možné doporu it všeobecn , jsou i další,
které mohou být r zn ú inné u r zných lidí. Sem pat í hudba a jiné druhy um ní,
duchovní a náboženské praktiky, r zné rukodílné práce apod.
• V prevenci profesionálního stresu m že velmi mnoho ud lat i zam stnavatel. Tak
zam stnavatel by m l zkoumat zvláštní stresové faktory na pracovišti a v lenit prevenci
stresu do systému pé e o zam stnance. (Nap . jedna velká banka v San Francisku
zprost edkovávala psychologickou pomoc všem zam stnanc m, kte í byli p epadeni.)
Zam stnavatel by také m l vytvá et situaci, kdy míra odpov dnosti a míra pravomocí toho
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kterého pracovníka si navzájem odpovídají. Na nejnáro n jších místech je vhodné umožnit
pracovník m do asnou zm nu práce. Organizace by m la také podporovat odborné
kontakty a konzultace zam stnanc a vytvá et podmínky pro jejich soustavné vzd lávání.
Vhodn volené rekrea ní akce v mimopracovní dob umož ující ú ast rodin zam stnanc
mohou zvýšit soudržnost tým a napomoci k dobrému vztahu mezi zam stnanci a
vedením. Zam stnavatelé by také m li by v p ípad pot eby zprost edkovat diskrétní formu
pomoci tam, kde je pot ebná. M li by podporovat zdraví napomáhající praktiky ze strany
pracovník a nabízet užite né informace a zkušenosti. Profesionální stres m že také mírnit
vyhovující pracovní prost edí (ur itá míra soukromí, mén nep edvídatelného hluku,
osobní prostor pro pracovníky, dobré v trání, p im ená teplota, osv tlení atd.). U profesí,
kde je zvlášt zatížen pohybový systém, je správné nabízet rehabilita ní cvi ení a další
metody rehabilitace a fyzioterapie. Finan ní ohodnocení má význam praktický i morální.
Zam stnanec asto vnímá svoji mzdu jako ohodnocení své práce spíše než aby bral v
úvahu nap . zevní vlivy, které na tu kterou organizaci p sobí. Morální ocen ní m že mít
pozitivní a motivující význam, jestliže se zvolí správná forma a doba. Vedoucí pracovníci
na všech úrovních by m li být schopni efektivn komunikovat a zbyte n psychicky
nezra ovat pod ízené. Organizace by také ve svém zájmu i v zájmu bezpe nosti
zam stnanc m la prosazovat zákaz alkoholu na pracovišti a chránit zdraví neku ák .
D ležité je také vytvá et podmínky pro efektivní týmovou práci.
Pan Pazourek: M to ale stejn n kdy nedá a s prácí to trochu p eháním. Chci p ece n co
dokázat!
Otázka je, jestli to p eháníte trochu nebo hodn . Život není sprint, ale závod na dlouhou tra .
Když budete um t p edcházet profesionálnímu stresu a nau íte se relaxovat, z dlouhodobého
hlediska na tom vyd láte. A to i po pracovní stránce.
Paní Pazourková: Jak jste to myslel s tím, že dobrá rodina a dobré vztahy zvyšují odolnost
proti stresu.
Existují o tom etné odborné práce. lov k, který se m že z rozbou ených vod zam stnání
vracet do bezpe ného p ístavu rodiny, je na tom lépe.
Paní Pazourková: Mohl byste uvést p íklad na pružnost v myšlení, která zvyšuje odolnost?
Za jógínem Paramahansou Nirandžanánandou p išel lov k, kterého trápily problémy v rodin
a vysoký krevní tlak. Jeho potíže vznikly bezprost edn po té, co mu p íbuzný ekl, že je pes.
Onen lov k si pak p edstavoval vychrtlé a nemocné toulavé psy, kterých b há v Indii
spousta. Paramahansa tomu lov ku doporu il Nirandžanánanda, aby si p edstavoval, že je
ope ovávaný milioná ský pes, kterého kdekdo hý ká. Do m síce zmizely duševní problémy a
upravil se i krevní tlak.
Pazourek junior: P ipadá mi to všechno moc složité. Co byste doporu il, abych ud lal nejd ív.
Je dobré, za ít malým vylepšením zp sobu života (t eba desetiminutovou procházkou) a až se
osv d í, p idat další. A víte co? Zkuste si vyplnit následující dotazník.
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Stres a já - dotazník pro osobní pot ebu
(Tuto stranu si m žete opsat nebo, ješt p ed tím, než dotazník vyplníte, vícekrát oxeroxovat)
Datum, kdy dotazník vypl ujete:
1. Jmenujte p íznaky stresu, které jste na sob pozorovali. Pokud vás žádné nenapadají,
projd te si prosím pasáž „N které možné d sledky nadm rného stresu“. Jestliže vás žádné
p íznaky nenapadly ani pak, blahop eji.

2. Jmenujte zvlášt stresující initele své práce a svého života. Pokud vás žádné nenapadají,
projd te si znovu pasáž „N které zát žové faktory v pracovním prost edí“.
Stresující initel

Co s ním jde d lat

3. Jmenujte innosti nebo postupy, které se vám p i zvládání stresu osv d ily. Možná, že
n které používáte intuitivn , aniž byste si to uv domovali. Doporu uji projít ješt jednou
partii „Co zvyšuje odolnost v i stresu v zam stnání“.

4. Kterou ze strategií uvedenou v tomto textu jste dosud nepoužíval a chcete si ji b hem
p íštího týdne zkusit?

K tomuto dotazníku se doporu uji vracet podle pot eby, hlavn když cítíte, že na vás doléhá
stres.
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P íklady využívání relaxa ních technik v léka ství, v psychoterapii
a v pedagogice
Tato kapitola m že n koho odradit odbornými výrazy, kterým je n kdy obtížné se vyhnout.
Krom toho v ní, na rozdíl od jiných ástí textu uvádíme i odkazy na odbornou literaturu.
D vod je prostý. Kvalitních knih o relaxaci u nás rozhodn není nadbytek a tato kniha bude
sloužit také léka m a psycholog m. Pokud by vám n co z této kapitoly p ipadalo
nesrozumitelné nebo p íliš komplikované, klidn to p esko te.
Jógová a relaxa ní cvi ení p i prevenci problém s návykovými látkami na
školách
Následující cvi ení jsme využívali v rámci peer program ili preventivních program za
ú asti p ipravených vrstevník (Nešpor, 1992, Nešpor a spol., 1996).
Pro relaxa ní a t lesná cvi ení?
Relaxa ní ale i t lesná cvi ení snižují úzkosti a deprese a pomáhají vytvá et zdravý životní
styl. Jóga navíc kombinuje výhody cvi ení a relaxace a bývá ješt užite n jší, než samotné
cvi ení (Gupta a Narain, 1992). Z tohoto d vodu nacházejí jógová a medita ní cvi ení
uplatn ní v prevenci i lé b problém p sobených návykovými látkami (nap . Benson a
Wallace, 1984, Clements a spol. 1988, Sharma a Shukla, 1988, Gelderloos a spol. 1991, Aron
a Aron, 1980 a další). Relaxace, jóga a cvi ení jsou tedy pozitivní alternativou alkoholu a
jiných drog zvlášt tam, kde by se k nim n kdo uchyloval proto, aby unikl nep íjemným
duševním stav m. O ú innosti jógových cvi ení existují doklady (nap . Berger a spol., 19982,
Gupta a Narain, 1992). V zajímavé práci shrnují využívání Chang a Hiebert (1989) výsledky
72 studií zam ených na využívání relaxa ních technik u d tí. V tšina studií prokazuje nižší
úzkostnost, pokles hyperaktivity a zlepšení prosp chu, jestliže byla použita relaxace.
Krom toho existují nep ímé doklady o užite nosti relaxa ních cvi ení a jógy p i prevenci
problém s návykovými látkami. Cenný je pozitivní vliv relaxace na mírn ní úzkostných
stav (Platania-Solazo, A. a spol., 1992). Relaxace také mírní deprese u d tí a dospívajících
(Kahn a spol., 1990) i p íznaky stresu (Stanton, 1985, Angus, 1989). Dají se tak nap . lé it
psychosomatické potíže jako bolesti hlavy, ímž se nahrazují návykové léky (Engel, 1992,
Engel a Rapoff, 1992, Richter a spol., 1986). Skupinový nácvik relaxace u žák zvláštních
škol zlepšil chování, snížil impulsívnost, zlepšil pozornost, prosp ch i sebev domí (Moltane,
1987). Existuje i práce o tom, že relaxace m že pomoci p i výuce psaní (Zenker a spol.,
1986). Zlepšuje se také motorika (Telles, S. a spol., 1993). Naše d tská neuroložka MUDr.
Zemánková se zabývala využitím jógy u hyperaktivních d tí s poruchami pozornosti (1980),
ada prací na toto téma byla publikována v zahrani í (nap . Moretti-Altuna, 1987, Rauhala a
spol., 1990-1991, Raymer a spol., 1985, Wohlandová-Bednárová, 1977). Z psychologického
hlediska je d ležité, že na p íznivé zm n duševního stavu se dít aktivn podílí. To posiluje
jeho sebev domí a sebed v ru (Nešpor, 1988).
Obecné zásady
Ve b žných t ídách nebývá vhodné cvi it vsed nebo vleže na holé zemi bez podložky a výb r
cvik je i prostorov omezen. Proto jsme dávali p ednost cvi ení vstoje. Osv d ila se
jednoduchá cvi ení p evzatá z jógy p izp sobená d tskému sv tu a bez dlouhých výdrží.
Nep íznivý stav pohybového ústrojí žák základních škol je známý a poruchy držení t la jsou
asté. Proto jsme považovali za vhodné:
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1. Cvi it plynule a bez švih , pohyb v plném rozsahu dob e ovládat a provád t ho v dom .
2. Zd raz ovat vytahování se z nohou a trupu („jako byste cht li vyr st“).
3. Vyhýbat se extrémním záklon m a p edklony provád t prohnut , vytahovat se p i nich a
nejít do krajní polohy. P edklony pod úrove bok vypustit tam, kde má cvi enec problémy s
páte í.
4. P ijmout to, jestliže n kdo nechce nebo nem že z n jakého d vodu cvi it, zejména tam,
kde program vede ten, kdo žáky dob e nezná.
Výb r cvik
Aktivisty i žáky jsme žádali, aby všechny cviky známkovali na stupnici 1 až 5 stejn jako se
známkuje škole. Žáci po jednotlivých cvicích zvedali ruku s p íslušným po tem prst . O tom,
že odpov di byly otev ené sv d í ada ty ek, které dostaly hlavn komplikovan jší cviky.
Pr m rné „známky“, které jednotlivé cviky obdržely, uvádíme v závorce za názvem cviku.
Je nám jasné, že mezi jednotlivými t ídami jsou v oblib ur itých cvi ení velké rozdíly.
Rozdíly jsou i v rámci jedné t ídy. Tak na jedné škole, kde jsme pracovali se b hem p estávky
odehrál incident nesouvisející s programem. Výsledkem bylo podstatn horší hodnocení cvik
v porovnání s p edchozími hodinami. Abychom tento vliv snížili, za azovali jsme do naši
sestav vždy cvik „pohybující se hora“, který ú astníci hodnotili mezi 2 až 3 a jehož hodnocení
nám tedy poskytovalo jakýsi obraz o celkovém nastavení skupiny. Ten, kdo bude popsané
cviky používat, by tedy m l známky považovat za orienta ní a být p ipraven na p ekvapení v
obou sm rech.
Rozcvi ku, která zahrnovala 3-4 položky, jsme kon ili cvi ením p edstavivosti nebo pozicí
hory. S nimi jsme dosáhli lepších zkušenosti nežli s jinými relaxa ními technikami
používanými u starších d tí nebo dosp lých.
Za azení cvik do programu
Cvi ení jsme za azovali zejména do 2. hodiny programu, která se týká pozitivních alternativ, a
podle okolností i jinam. Nap . v situaci, kdy jsme m li dojem, že jsou d ti unavené, jsme
nechali otev ít okno, spole n jsme zacvi ili dva nebo t i cviky, krátce zrelaxovali a
pokra ovali v programu.
Relaxa ní cvi ení
Cvi ení p edstavivosti (známka 1,3). Toto cvi ení jsem již popsal v kapitole o relaxaci u
d tí.
Hora (známka l,35). Postavte se zp íma do stoje spojného (s chodidly u sebe). Zav ete o i.
Uv domte si , jak je váha mezi chodidly rovnom rn rozložena, m žete a zpev ujte zezdola
nahoru t lo. Nejprve zpevn te lýtka, pak stehna, hýžd , spodní ást b icha. Lopatky jsou dol
a k sob , hlavu vytahujte za nejvyšší místo sm rem vzh ru. Stojíte pevn a vyvážen . nyní
budeme uvol ovat svaly, které nepot ebujete k zachování pevného stoje. Uvoln te elo, svaly
kolem o í, ústa, elist, hlasivky. Uvoln te také ob paže. Dokonce m žete uvolnit i n které
svaly trupu a nohou a z stat p itom pevn a zp íma. Stojíte pevn a uvoln n - nyní i v život .
Nyní otev ete o i, cvi ení kon í.
Klidný pozorovatel (známka l,5). Pohodln , ale pokud možno zp íma, se posa te. Zav ete
o i. Zaposlouchejte se do zevních zvuk , které k vám p icházejí. Nehodno te je, neposuzujte,
pouze je vnímejte. Zachovávejte p i tom postoj nezú astn ného diváka... Nyní si uv domte
vlastní t lo. Vnímejte ho co nejpozorn ji a nejsoust ed n ji. I tady ale zachovávejte postoj
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neosobního, nezú astn ného diváka. Nejsou dobré pocity ani špatné pocity, prost t lo
vnímáte, nic víc... A nyní s uv domte vlastní myšlenky a duševní pocity. I zde je vnímejte
pozorn , ale uvoln n a neosobn . Nechte myšlenky p icházet a odcházet, uv domujte si, jak
navazují i mezery mezi nimi. Zachovávejte ale stále postoj uvoln ného nezaujatého diváka,
sv dka, pozorovatele... Nyní se p ipravte na konec cvi ení. Hloub ji se nadechn te, protáhn te
se a otevírejte o i. (Toto cvi ení tvá s d tmi cca. 3 minuty, dosp lí by ho mohli cvi ili
podstatn déle.)
Relaxace (známka l,8): Toto cvi ení je popsané v kapitole o jógové relaxaci pod názvem
šavásana. Za normálních okolností se praktikuje vleže na zádech, praktikovaní vsed je
vynuceno okolnostmi. D ti tohoto v ku ve školní t íd nebývají v tšinou schopné zachovat
naprosté ticho a je t eba po ítat s ur itou mírou chichotání a poš uchování. P esto d ti cvi ení
hodnotí pozitivn
Další cvi ení
Následují další cvi ení, která dostala od d tí známky 3,0 a lepší azena podle oblíbenosti.
Všechna cvi ení provádíme plynule bez švih a nenásiln .
Postupný pod ep (známka 1,2): V širokém stoji rozkro ném prople te prsty rukou vp edu
p ed t lem a nechte paže voln viset dol . B hem celého cvi ení st jte rovn . P ejd te do
mírného pod epu a setrvejte v krátké výdrži, vzp ímený trup se tak sníží o n kolik centimetr .
Vra te se do výchozí polohy. Cvi ení ty ikrát zopakujte a p i každém dalším opakování
p ejd te do hlubšího pod epu. Cvi ení m žete spojit s dýcháním (s nádechem pod ep, s
výdechem vzp im).
Procvi ení krku (známka 1,9): Ve stoji mírn rozkro ném pomalu p edklo te a zaklo te
hlavu. Op t možno spojit s dýcháním: S výdechem p edklon, s nádechem hlava rovn , výdech
záklon, s nádechem hlava rovn , výdech p edklon. Opakujte 5 i vícekrát.
Stejným zp sobem procvi ujeme krk do stran. Hlavu ukláníte st ídav k pravému a levému
rameni, je to istý úklon bez rotace. Op t je možno spojit s dýcháním.
Procvi ení ramen (známka 1,9): Ve stoji spojném se špi kami prst dotkn te ramen (skr te
p ipažmo, ruce položte na ramena). Lokty opisujte bo né kruhy, nejprve vp ed, pak vzad.
Opakujte 5x v obou sm rech..
Ko ka s oporou o lavici nebo židli (známka 1,9): Ve stoji mírn roznožném se dlan mi s
nataženými pažemi op ete o lavici nebo židli. S výdechem postupn páte ohn te, hlavu
vyv ste mezi paže. S nádechem postupn páte prohn te a uvoln te b icho. Tedy jinak e eno:
s výdechem ud lejte ko i í h bet, hlava jde na prsa. S nádechem zdvíhejte hlavu a zaklán jte
trup (pes). Opakujte asi 5x.
Dvojí úhel (známka 2): Stojíte zp íma, nohy u sebe (stoj spojný). Za zády prople te prsty
natažených paží. S výdechem se pomalu prohnut p edklán jte, to znamená první jde hrudník,
ne hlava. Natažené a propnuté paže jdou obloukem nad hlavu. Po krátké výdrži se s nádechem
vracejte do stoje spojného. Opakujte 3 - 5x.
Strom ve v tru (známka 2,25): Ve stoji rozkro ném prople te prsty, vyto te dlan vzh ru.
Uklán jte trup a nataženými pažemi st ídav doprava a doleva. Opakujte zhruba 5x na ob
strany. Nakonec s výdechem spus te paže podle t la.
Pohybující se hora (známka 2,3): Nohy jsou asi 10 cm od sebe, prsty zaklesn te do sebe a
dlan vyto te vzh ru, paže natažené. S nádechem p ejd te do výponu, p kn se protáhn te,
krátká zádrž dechu, s výdechem zp t na plná chodidla. Opakujte 3 - 5x.
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K ídla (známka 2,4): Ve stoji s nohama u sebe upažte dlan mi vp ed a nedechn te se, trup se
v horní ásti prohýbá vzad, hlava se mírn zaklání. Nyní vydechujte, p edklán jte se a spojte
dlan natažených paží p ed t lem ve výši ramen. Pohyb plynule opakujte 3-5x.
Já jsem - cvik na zvyšování zdravého sebev domí (známka 2, 4): Postavte se do stoje
rozkro ného, zhluboka se nadechn te a rozpažte. S výdechem jemn bubnujete p stmi o
hrudník a vyslovujte hlubokým hlasem táhlé „jáááááá“. P i dalším nádechu se cvi í stejn a
vyslovuje se dlouhé „jsemmmmmmmmm“. Opakujte nap . 2x. Cvik jsme úsp šn používali
jako výraznou te ku za programem, tj. jako poslední bod v poslední hodin .
Tahání za provaz (známka 2,5): Ve stoji spojném p edpažte pokr ené paže. P edstavte si, že
p ed vámi visí provaz. Vší silou ho st ídav pravou a levou rukou táhn te dol . M žete si
nap . p edstavit že táhnete na kladce kbelík s maltou.
áp (známka 2,5): Ve stoji spojném ohn te pravé koleno a jako p i b hu zdvihn te pravou
patu vzh ru. Sepn te ruce na prsou, p eneste váhu dop edu na levou nohu. Trup naklán jte
dop edu, hlava je v mírném záklonu. Rovnováhu udržíte lépe, když se budete dívat na n jaký
bod p ed sebou. Dýchejte normáln . Po kratší výdrži opakujeme cvi ení na opa nou stranu.
Polovi ní protažení (známka 2,5): Postavte se s nohama roznoženýma na ší i ramen. S
nádechem vzpažte nataženou pravou ruku, natažená levá se dotýká zadní strany stehna. S
výdechem se zaklán jte v hrudní oblasti, dívejte se za vzpaženou pravou rukou, vytahujte ji
vzh ru a vzad. Levou dla su te po zadní stran stehna. S nádechem se vracejte zp t do
vzp ímeného stoje, s výdechem p ipažte pravou ruku. Opakujte asi 3x na ob strany.
Flétnista (známka 2,5): Postavte se zp íma. Zdvihn te pravou nohu a p ek ižte ji p es levou
hole , pravé lýtko se dotýká holenní kosti, pravé chodidlo je tém kolmo k zemi. Zdvihn te
ruce do výše úst, jako byste drželi na pravé stran p í nou flétnu. Tedy kde pata, tam flétna.
Chvíli vydržte, dýchání je normální. Pak opakujte symetricky na opa nou stranu.
Opice (známka 2,5): V rozkro ném stoji se nadechn te a vzpažte. S výdechem se prohnut
p edklán jte až se natažené ruce dostanou na zem, hlava je zdvižená. Pokud byste m li p i
provád ní cviku problémy, m žete mírn pokr it nohy v kolenou. S nádechem se vracejte do
výchozí polohy. Opakujte 3x.
Sekání d íví (bez pod epu) (známka 2,7): Postavte se zeširoka. prople te prsty, natažené
paže p edpažte. S nádechem natažené paže s propletenými prsty zdvíhejte nad hlavu a mírn
se zaklán jte v hrudní oblasti. S výdechem je vracejte do vodorovné polohy.
Cvi ení ko ské síly (známka 2,8): Široce se rozkro te, vyto te pravou nohu kolmo k levé.
P eneste váhu na pravou nohu , pokr te ji v koleni. Vypn te co nejvíce hrudník, ruce sepn te
na prsou a hrudníkem tla te proti rukám jako k , když táhne v z. Chvíli vydržte a dýchejte
normáln . Stejným zp sobem cvi te na opa nou stranu.
Volavka (známka 2,8): Ve stoji spojném zdvihn te pravou nohu tak, aby stehno bylo
vodorovn a podkolení kolmo ke stehnu. Paže jsou u t la, p edloktí vodorovn a ruce ohnuty
v záp stích, takže prsty sm ují kolmo k zemi. Po kratší výdrži s normálním dýcháním cvi te
stejn na opa nou stranu.
Námo ník (známka 2,9): Ve spojném stoji p ek ížíte záp stí v dolní ásti b icha. S nádechem
oblouky zevnit vzpažte nad hlavu, tam se znovu k íží záp stí. S výdechem jdou ruce vnit ním
obloukem do upažení, dlan vzh ru. S dalším nádechem se ruce op t zk íží nad hlavou. S
výdechem se pak oblouky dovnit vracejí dol a zk íží se p ed t lem v dolní ásti b icha.
Opakujte 3-5x nebo podle pot eby.
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Hadí protažení (známka 2,9): V vzp ímeném stoji propletete prsty za zády. Propnutím paží a
tahem lopatek k sob a záklonem hlavy prove te hrudní záklon. S výdechem se vracíte nazp t
do vzp ímeného stoje, prsty u rukou z stávají propletené, ale paže se uvolní. Opakujte asi 35x.
Pozice síly (známka 2,9): Postavte se s nohama asi 10 cm od sebe. Sepn te ruce nad hlavou a
dívejte se na sepnuté dlan . P i tom jd te dol do mírného pod epu. Vydržte chvíli a dýchejte
p i tom normáln .
Pštros (známka 3): Stojíte zp íma, nohy mírn od sebe. Mírn se prohnut p edklán jte
hrudníkem nap ed, natažené paže jdou vzad, prsty jsou roztažené. Hlava se dívá dop edu.
M žete se p i tom i zdvihnout na špi ky. Chvíli vydržte a dýchejte normáln .
Hrdina (známka 3): Ve stoji rozkro ném nakro te tak, aby pravé chodidlo bylo kolmo na
levé. P eneste váhu na pravou nohu a pravé koleno pon kud pokr te. Trup vyto te doprava,
upažte, p ípadn dejte ruce v bok. Vypn te hrudník. Po kratší výdrži s normálním dýcháním se
vracíme do výchozí polohy a opakujeme na opa nou stranu.
Trojúhelník (známka 3): Postavte se do širokého rozkro ného stoje, upažte. S výdechem se
ukláníte vpravo, pravá ruka se dotýká zevní strany levé nohy, vnit ní strana levé paže jde k
levému uchu. S nádechem se vracíte do vzp ímeného stoje, s výdechem na opa nost stranu.
Cvi te na ob strany asi 3x.
Plavání (známka 3) : V mírném stoji rozkro ném p ejd te do rovného p edklonu a provád jte
kraulové nebo prsa ské pohyby paží. V mírném hrudním záklonu m žete imitovat znakové
pohyby paží.
Vyt ásání (známka 3): Postavte se rozkro mo, mírn se p edklo te. Ruce nechte viset voln
dol . Nyní vyt ásejte nejd íve pravou ruku... pak levou... Vyt ásejte ob ruce, nohy, celé t lo i
hlavu... P kn se prot este... Pokud uzná vedoucí programu za vhodné a je na to nálada, je
možné cvi ení doprovázet táhlým „húúúúú“.
Další cvi ení, která jsme zkoušeli, byla hodnocena h e nežli 3. N která z nich
pravd podobn proto, že byla trochu komplikovaná vzhledem k omezenému asu na jejich
nácvik. Po zvládnutí by se možná d tem líbila podstatn více.
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Pazourek junior: Píšete, že relaxaci používali u d tí ze zvláštních škol. Pochopili v bec, o
jde?
Relaxaci úsp šn aplikovali nejen u d tí, ale i u dosp lých s nižším intelektem. Techniku
relaxace v tomto p ípad zjednodušili a p izp sobili.
Relaxa ní techniky a imunitní systém
Zájem o poruchy imunitního systému v odborné i laické ve ejnosti roste. To je dáno více
okolnostmi: nar stajícím výskytem HIV/AIDS (tedy získaného syndromu imunodeficitu)
i relativn astými jinými poruchami imunitního systému, což se projevuje zvýšeným
výskytem ady nemocí. Lidé závislí na alkoholu nebo na jiných návykových látkách, s nimiž
adu let pracujeme, jsou oslabením imunitního systému více ohroženi mimo jiné i proto, že
vysoké dávky alkoholu a jiných návykových látek (v etn drog z konopí) oslabují imunitní
systém. V tomto sd lení se zam ím na jeden z pom rn velmi bezpe ných a nenákladných
zp sob , jak imunitní systém posilovat, totiž na využívání relaxa ních technik.
Nep ímé d kazy týkající se vlivu relaxa ních technik na imunitní systém
Relaxa ní techniky zmír ují úzkosti a deprese, využívají se k mírn ní bolesti, u stav
vy erpání i v mnoha dalších indikacích (Nešpor, 1983, 1994) souvisejících se stresem. Mohou
být i užite nou sou ástí program týkajících se prevence a lé by problém p sobených
alkoholem a jinými návykovými látkami (Nešpor a Csémy, 1996). Relaxa ní techniky také
zvyšují pocit zvládání bezmoci a stresu a (Fischler a Szafran, 1992). Úsp šné použití
relaxa ních technik u stav , které imunitní systém oslabují, nep ímo sv d í o jejich
pozitivním vlivu na imunitu.
N které experimentální studie
Eller (1995) zjistil že Jacobsonova progresivní relaxace vedla u pacient infikovaných virem
HIV/AIDS ke zvýšení po tu CD4+ T lymfocyt a ke zmírn ní deprese. Tak potvrdil pozitivní
výsledky starší studie (Antoni a spol., 1991), sv d ící o pozitivním vlivu relaxa ních technik a
dalších technik zvládání stresu na imunitní systém u osob infikovaných virem HIV/AIDS
nebo infekcí ohrožených.
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Podle Solberga a spol. (1995) zmírnilo praktikování medita ní techniky imunosupresivní vliv
namáhavého t lesného cvi ení. Relaxace také zvýšila hladiny imunoglobulinu A ve slinách
(Jasnoski a Kugler, 1987, Tsao, 1989). Zachariae a spol. (1990) uvád jí, že relaxace a ízená
imaginace vedly u normálních dobrovolník k signifikantnímu zvýšení po tu NK (natural
killer) lymfocyt . S normální populaci pracovali také McGrady a spol. (1991). V jejich studii
vedlo praktikovaní relaxa ní techniky ke zvýšení blastogeneze lymfocyt po stimulaci
mitogeny.
Edwards (1990) neprokázali po imaginaci a relaxaci zvýšení po tu NK lymfocyt u žen s
rakovinou prsu, avšak došlo k signifikantnímu zvýšení aktivity NK lymfocyt . Signifikantn
zvýšenou aktivitu NK lymfocyt , ale i zvýšení jejich po tu u žen s rakovinou prstu zjistila jiná
studie (Gruber a spol., 1993).
Peavey a spol. (1985) uvád jí, že po aplikaci relaxace s využitím biologické zp tné vazby
došlo u pokusných osob k zlepšení fagocytární funkce neutrofilních leukocyt .
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Relaxa ní techniky u psoriázy (lupénky)
Psoriáza je pom rn astá kožní choroba, jejíž p í ina není dosud zcela známá. Podle
amerických odhad trpí touto nemocí v té i oné podob 2 až 4 % b lošské populace. Ur itou
roli p i vzniku psoriázy má nepochybn d di nost. Významný je ale také vliv stresu a dalších
psychologických faktor , jak o tom sv d í nap . práce Winchella a Wattse (1988). Proto
nep ekvapuje, že je relaxace prosp šná i zde. Tak Farber a Nall (1993) konstatují, že p i lé b
psoriázy hraje zna nou roli zvládání stresu a doporu ují biofeedback a relaxaci. Zajímavá
práce pochází od izraelských autor . Ti porovnávali ú inek relaxace navozené za pomoci
biofeedbacku a relaxace bez biofeedbacku. Relaxace byla stejn ú inná, a už se použil
biofeedback nebo ne.
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Relaxa ní techniky u epilepsie
Jacobsonova progresivní relaxace je vhodná p i lé ení epilepsie, jak o tom sv d í práce týmu
z Chicaga (Puskarich a spol., 1992). Použití relaxace vedlo ke snížení po tu záchvat o 29 %,
kdežto v kontrolní skupin to bylo pouze o 3 %. Auto i doporu ují za azení progresivní
relaxace do standardní lé by, jakožto levné a ú inné metody. Rousseau a spol. (1985) uvád jí
zlepšení psychického stavu a snížení po tu záchvat u pacient s epilepsií, u nichž byla
použita progresivní relaxace. Dahl a spol. (1987) zaznamenali dobré výsledky s relaxací i u
pacient , kte í dostate n nereagovali na lé bu léky. Zlepšení bylo patrné i p i kontrole po 30
týdnech. Indi tí léka i (Panjwani a spol., 1996) zaznamenali p íznivé ú inky jógy. Její použití
vedlo k pronikavému snížení po tu záchvat a pozitivní efekt p etrvával p i kontrole po 6
m sících.
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Pan Pazourek: Takže, když má n kdo epilepsii a za ne relaxovat, m že vysadit léky?
To jist ne. Náhlé vysazení lék pro epilepsii by mohlo vyvolat záchvat. Doporu uji dbát
doporu ení odborného léka e. Relaxace m že lé bu epilepsie vhodn doplnit, ale zpravidla
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nenahrazuje jiné lé ebné postupy. Opakuji znovu, že pro pacienta s epilepsií je vhodn jší
krátká svalová relaxace. Nevhodné by byly dlouhé relaxace, p i kterých by mohl pacient
usínat.
Relaxa ní techniky u srde ních nemocí
Touto oblastí jsem se podrobn ji zabýval již d íve (Nešpor, 1979 a 1981). Optimistické údaje
o využívání relaxa ních technik p i lé b hypertenze (vysokého krevního tlaku), o nichž se
v t chto láncích zmi uji, pozd jší výzkum jednozna n nepotvrdil. Zdá se že relaxace bude
vhodn jší tam, kde by byly možné vedlejší ú inky lék zvlášt nep íjemné. To se týká nap .
pilot nebo t hotných žen (Little, 1984, Brownstein a Dembert, 1989).
Na druhé stran se ale pln potvrdila užite nost relaxace a jógy v rehabilitaci pacient po
srde ním infarktu (Duivenvoorden a Van Dixhoorn, 1991, Guzzetta, 1991). V této souvislosti
je také t eba zmínit starší práce plze ského týmu, který využil p i rehabilitaci pacient po
srde ním infarktu autogenní trénink (Polá ková a spol. 1977) a práci indických autor , kte í
použili ve stejné indikaci velmi šetrná jógová cvi ení (Tulpule a Tulpule, 1980). Strategie pro
lepší zvládání stresu v etn relaxace se osv d ily i u pacient po operaci na v n itých tepnách
(Trzcieniecka-Green a Steptoe, 1996). Van Dixhoorn (1997) uvádí, že pacienti po srde ním
infarktu, kte í byli krom standardní lé by lé eni i relaxací, byli v lepším stavu a vyžadovali
kratší následnou nemocni ní lé bu, za len ní relaxace do rehabilita ního programu tedy m lo
i pozitivní ekonomický efekt. Duševní stav u pacient se srde ními nemocemi se poda ilo
p ízniv ovlivnit i za pomoci progresivní relaxace (Bohachick, 1984). Pro zajímavost uvádím,
že první mn známá práce o využívání jógy u srde ních nemocí byla uve ejn na již v roce
1948 ve Spojených státech (Friedel, 1948). Autor v ní úsp šn použil relaxaci navozenou
jednoduchým dechovým cvi ením u 11 pacient s anginou pectoris.
Další se týkají vlivu jógových technik srážlivost krve a na hladinu krevních lipid . Chohan
a spol. (1984) zjistili, že jóga m že snížit riziko srde ního infarktu vlivem na krevní
srážlivost. Talukdar a spol. (1996) popsali p íznivý ú inek jógy na profil lipid v plasm .
Cooper a Aygen (1979) referovali o p íznivém ú inku jógové meditace u pacient s
hypercholesterolémií. Jedním z nejvýznamn jších rizikových faktor u srde ních nemocí je
kou ení. Wynd (1992) uvádí, že použití relaxace vedlo k snížení stresu a k tomu, že lidé, kte í
cht li p estat kou it a relaxovali, byli ast ji úsp šní. Patelová a Carruthers (1977) a Patelová
a spol. (1985) pozorovali pokles rizikových faktor pro srde ní choroby u pacient , které
nau ili relaxovat za pomoci biofeedbacku. Snížení n kterých rizikových faktor srde ních
nemocí nastalo v d sledku relaxace i ve studii Carsona a spol. (1988).
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Relaxa ní techniky a mírn ní bolesti
Relaxa ní techniky nacházejí uplatn ní i p i mírn ní bolesti.
Podle Achterberga a spol. (1989) se relaxace (a s biofeedbackem nebo bez n j) osv d ila p i
mírn ní bolesti a snižování úzkosti u pacient , kte í prod lali ortopedické trauma.
Holden-Lund (1988) uvádí, že relaxace vedla nejen k mírn ní úzkosti, ale že také urychlovala
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hojení ran po chirurgickém zákroku. Relaxace se také osv d ila k mírn ní bolestí pacient po
operaci srdce (Miller a Perry, 1990). Podle jiné studie (Laserman a spol., 1989) vedlo použití
relaxa ní techniky u pacient , kte í podstoupili operaci srdce, k poklesu poopera ní
supraventrikulární tachykardie, nap tí a hn vu. Relaxa ní technika se také osv d ila u
pacient prod lávajících ambulantní chirurgický zákrok (Domar a spol., 1987).
Corah a spol. (1979) úsp šn použili relaxaci k mírn ní stresu a bolesti p i stomatologickém
zákroku. Litt a spol. (1995) doporu ují relaxaci jako vhodnou p ípravu p ed elistní chirurgií.
Zajímavá práce pochází ze Spojených stát . Podle ní vedlo použití jógové relaxace a dalších
jógových cvi ení k mírn ní bolesti pacient s osteoarthritis rukou (onemocn ní kloub
rukou). U osob pravideln praktikujících relaxaci a další jógová cvi ení došlo navíc k zvýšení
rozsahu pohybu nemocných klub (Garfinkel, 1992).
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Pazourek junior: Dala by se relaxace použít, kdyby n koho mu ili?
Ješt p ed listopadem 1989 m zaujala informace o jedné práci, která se zabývala
brainwashingem (vymýváním mozku). P i brainwashingu se vále ným zajatc m za použití
t lesného i duševního týrání snaží vnutit ideologii nep ítele. Napsal jsem si o lánek autor m
na jednu vojenskou školu v USA a lánek jsem od nich dostal. Kupodivu jsem z toho tady
nem l ani žádné nep íjemnosti. Auto i zmín ného lánku zkoumali vojáky, kte í prošli
brainwashingem, aniž by to poškodilo jejich duševní zdraví. Tito vojáci si dokázali vytvo it
úsp šnou strategii, jak brainwashingu elit. Auto i p irovnali jejich postup k autohypnóze
(hypnóze, kterou si lov k navozuje sám). V tomto stavu pak docházelo k jev m, které se
používají i v relaxa ních a v medita ních technikách, jako nap . schopnost neosobního
pozorování situace, postoj nezú astn ného diváka nebo aktivní navozování si vhodných
p edstav.
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Relaxa ní techniky a nádorová onemocn ní
Syrjala a spol. (1995) popisují mén bolestí u pacient s rakovinou, kte í podstoupili
transplantaci kostní d en a u nichž byla použita relaxa ní technika. Pozitivní zkušenosti
s mírn ním bolesti u pacient s pokro ilou rakovinou uvádí i Fleming (1985). V další studii
(Larsson a Starrin, 1992) se relaxa ní techniky osv d ily k zlepšování emo ního stavu
u pacientek s rakovinou prsu. Relaxa ní techniky doporu uje jako sou ást širší lé ebné
strategie u rakoviny prsu i Magarey (1988). Relaxace m že i mírnit n které nežádoucí ú inky
lé by nádorových onemocn ní (Decker a spol., 1992, Kaufman a spol., 1989). Práce
australského léka e A. Meares (nap . 1983) nazna ují, že meditace by mohla mít u
nádorových onemocn ní i podstatn hlubší efekt, než je jen mírn ní bolesti. V tší ambice než
je mírn ní bolesti a vedlejších ú ink lék má i technika manžel Simontonových (1994). V
naší literatu e se využíváním jógy a relaxace u nádorových onemocn ní zabývala podrobn ji
Dostálová (1993).
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Syrjala, K. L., Donaldson, G. W., Davis, M. W., Kippes, M. E., Carr, J. E.: Relaxation and
imagery and cognitive-behavioral training reduce pain during cancer treatment: a controlled
clinical trial. Pain, 63, 1995, 2, s. 189-198.
Paní Pazourková: Slyšela jsem o metod lé ení rakoviny za pomoci relaxace a p edstav, jak
bílé krvinky požírají nádor. Co je na tom pravdy?
Mate asi na mysli metodu Simontonových. Jejím autorem je americký léka zabývající se
lé bou nádor . Podle n j je možné takto pomoci i p i lé b jiných nemocí. Rád bych ale
zd raznil, že manželé Simontonovi používali uvedený postup ne jako náhradu léka ské pé e,
ale jako její dopln ní a sou ást. Kniha Simontonových byla p eložena do eštiny. Uvedený
postup lze stru n shrnout následovn .
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Relaxa ní metoda Simontonových
P íprava a prost edí: Jako u jiných relaxa ních technik.
Výchozí poloha: Poloha vleže na zádech, ruce dlan mi vzh ru, nohy mírn od sebe nebo jiná
uvoln ná poloha. Pokud byste m li tendenci usínat, zvolte n jakou jinou mén pohodlnou
polohu.
Postup cvi ení
• Uv domujte sv j dech. O n co hloub ji se nadechn te a s výdechem si íkejte uvol uji se.
• Následuje uv dom ní si nap tí v oblasti obli eje a uvoln ní, zvláštní pozornost se v nuje
uvoln ní o í.
• Pak si p ibližn ze shora dol uv domujte možná nap tí v dalších ástech t la a uvol ujte
je: elisti, krk, ramena záda, paže, p edloktí, ruce, hrudník, b icho, stehna, lýtka, chodidla.
• Vytvo te si p íjemnou p edstavu sebe samých v n jaké krajin , která se vám líbí. Vybavte
si to co nejz eteln ji. M žete použít i jinou p íjemnou p edstavu. Setrvejte v tomto stavu
asi dv minuty.
• Vytvo te p edstavu nemoci nebo bolesti.
• Následuje p edstava lé by, která ú inn lé í uvedenou nemoc. Lé ba odstra uje p í iny
nemoci a posiluje vaši obranyschopnost.
• Pak vytvo te p edstavu lé ivých a obranných schopností t la. Tyto p irozené mechanismy
spolehliv odstra ují nemoc nebo bolest.
• Pak vytvo te p edstavu sebe jako zdravého lov ka.
• Vytvo te p edstavu sebe, jako úsp šného lov ka, který dosahuje svých životních cíl .
• Na záv r se pochvalte, že se na své lé b aktivn podílíte a p edstavte si sami sebe, jak
takto, bd lí a pozorní, cvi íte 3x denn .
• Cvi ení ukon ete.
Paní Pazourková: P ipadá mi to pom rn jednoduché, pro to lidé nepoužívají ast ji.
Vaše otázka by se dala vztáhnout prakticky ke všem relaxa ním technikám. Jsou pom rn
jednoduché a m ly by se používat ast ji. Ale p ece jen tady budou ur itá úskalí. lov k
s vážnou nemocí m že trp t bolestí, být v nep íjemném duševním rozpoložení, mít starosti.
A to není zrovna doba, kdy se snadno u í nové v ci. P i relaxaci se n kdy m že vyno it
i leccos nep íjemného. A kone n ne každý si dokáže uvedené p edstavy z eteln vytvá et.
I tak je používání relaxace u nádorových onemocn ní zajímavé a p i nejmenším pro ást
pacient užite né.
Relaxa ní techniky v gynekologii a porodnictví
Relaxa ní techniky našly také dobré uplatn ní v gynekologii a v porodnictví. Irvin a spol.
(1996) uvád jí, že každodenní praktikování Bensonovy relaxa ní odpov di vedlo
k podstatnému snížení psychických obtíží i k menšímu po tu nával horka u žen v p echodu.
Podle jiné práce (Rees, 1995) vedla stejná relaxa ní technika ke snížení depresí, úzkosti a ke
zvýšení sebev domí u žen, které poprvé rodily. Konadreas (1990) uvádí p íznivý ú inek
relaxace na psychický stav žen v premenstruálním období. Liebman a MacLaren (1991)
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uvád jí, že relaxace spolu s hudbou vedly u dospívajících t hotných dívek v pokro ilém
t hotenství ke snížení úzkosti.
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Relaxa ní techniky u astmatu a chronické obstruk ní choroby plic
Astma pat í ke klasickým psychosomatickým chorobám, ú inek stresu a psychického stavu na
tuto chorobu je dlouho znám. Jain a spol. (1991) popisují p íznivý ú inek jógy u dospívajících
s astmatem. Použití jógy vedlo v jejich výzkumu k lepší toleranci t lesného cvi ení, snížení
obtíží a menší spot eb lék . Jiní indi tí auto i (Vijayalakshmi a spol., 1988) doporu ují
u astmatu kombinaci jógy a psychoterapie. Erskine-Millis a Schonell (1981) shrnují výsledky
n kterých d ív jších studií. Podle nich není u astmatu ú inná progresivní relaxace, zato jsou
ale ú inné následující postupy: autogenní trénink, forma jógové meditace zvaná
transcendentální meditace, biofeedback a psychoterapeutická technika systematická
desenzitizace. Pozitivní efekt relaxace zaznamenal také špan lský tým (Vazquez a Buceta,
1993). Použití relaxace vedlo v jejich experimentu mimo jiné ke zkrácení doby astmatického
záchvatu. P íznivé ú inky medita ní techniky zaznamenali také Wilson a spol. (1975). U nás
se využívání jógy u d tí s astmatem ve spolupráci s léka i léta soustavn v nuje paní Durasová
z Plzn .
Relaxace se také osv d ila u pacient s chronickou obstruk ní chorobou plic. Sv d í o tom
práce ze Spojených stát (Gift a spol., 1992). Pacienti, u nichž auto i použili relaxa ní
nahrávku, m li mén dechových obtíží, vykazovali nižší úzkost a snížil se odpor v dechových
cestách. K podobným záv r m dosp l australský léka Tandon (1978), který použil jógovou
relaxaci a další, zejména dechová, cvi ení jógy.
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Vijayalakshmi, S., Satyanarayana, N., Krishna Rao, P. V., Prakash, V.: Combined effect of
yoga and psychotherapy on management of asthma: a preliminary study. Journal of Indian
Psychology, 7, 1988, 2, s. 32-39.
Wilson, A. F., Honsberger, R., Chiu, J. T., Novey., H. S.: Transcendental meditation and
asthma. Respiration, 32, 1975, s. 74-80.
Relaxa ní techniky u nemocí trávícího systému
Luthe a Schultz (1969) varují p ed používáním autogenního tréninku u pacient s v edovou
chorobou žaludku a dvanáctníku a s ulcerativní kolitis. D vodem je okolnost, že soust ed ní
do oblasti b icha m že zvyšovat prokrvení, sekreci žalude ní š ávy i pohyby trávicí trubice.
Naproti tomu Jacobson (1938) považuje progresivní relaxaci u t chto pacient za prosp šnou.
D vodem je odlišná technika progresivní relaxace, p i níž nedochází k soust e ování do
oblasti b icha. Shaw a Ehrlich (1987) uvád jí, že použití relaxace vedlo v jejich souboru
pacient s ulcerativní kolitis ke snížení bolestí a k nižší pot eb protizán tlivých lék .
Relaxace se také ukázala jako vhodný dopln k lé by gastroesofageálního refluxu (McDonald
a spol., 1994). Relaxace je rovn ž užite nou sou ástí lé by u bolestí na hrudi jícnového
p vodu (Sifrim a Janssens, 1995). Relaxace pánevních sval za pomoci biofeedbacku se
osv d ila p i n kterých formách zácpy (Whitehead, 1996, Turnbull a Ritvo, 1992). Andrews a
Hall (1990) popsali úsp šné použití relaxace u opakující se aftózní stomatitis (afty v dutin
ústní).
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Relaxa ní techniky a medicína vyššího v ku
Relaxa ní techniky nacházejí uplatn ní i u pacient vyššího v ku. Autor sám má p íznivé
zkušenosti s využíváním jednoduché jógové relaxace u starších lidí. Podobné zkušenosti
uvád jí i švýcarští auto i (Fortini a spol., 1980). Americký tým (Forest a spol., 1992)
zaznamenal po použití jak progresivní, tak imaginativní relaxace zmírn ní úzkosti u starých
lidí. Jiná práce (Lichstein a Johnson, 1993) sv d í o tom, že relaxa ní techniky mohou
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u starých lidí mírnit poruchy spánku. V kontrolované studii provád né v USA (Thomas, 1987)
zvýšila relaxace a meditace sebev domí a pocit životní spokojenosti u starých ernošských
žen. V jiné práci (Haber, 1988) použili u obyvatel domov d chodc vhodn volená cvi ení
jógy. DeBerry a spol. (1989) použili relaxaci a meditaci u lidí ve v ku 65-75 let, kte í trp li
duševními obtížemi. Soustavné praktikování meditace a relaxace vedlo k snížení úzkosti.
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relaxation l’hôpital de gériatrie. Schweizerische Rundschau für Medizin (Praxis), 69, 1980,
13, s. 428-433.
Haber, D.: A health promotion program in ten nursing homes. Activities, Adaptation &
Aging, 1988, . 39, s. 7-19.
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women. Psychology and Aging, 8, 1993, 1, s. 103-111.
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1180-B.
Relaxa ní techniky u panické poruchy a úzkostných stav
Lé ením panické poruchy se zabýval tým ze švédské Uppsaly (Öst, 1988). Vyvinuli techniku
tzv. aplikované relaxace. Její princip je pom rn jednoduchý. Auto i p edpokládají, že
panická reakce vzniká jako následek n jaké negativní myšlenky, která vyvolává t lesné zm ny
a ty v bludném kruhu vyvolávají další psychickou reakci. Pacienti se p i aplikované relaxaci
u í rozpoznávat už první slabé známky panické reakce a za pomoci relaxace je odstra ují.
Tím pochopiteln p edcházejí pln rozvinuté panické reakci. Aplikovaná relaxace je patrn
ú inná i u jiných úzkostných stav (Öst, 1989, Öst a spol., 1989). Relaxace je také sou ástí
systematické desenzitizace, která se užívá p i lé ení fóbií (nap . strach z cestování letadlem,
strach z volného prostranství apod.).
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Relaxa ní techniky a cukrovka
Lé ba t žších forem cukrovky vyžaduje krom diety i podávání lék . Relaxace v tomto
p ípad obvyklou zdravotní pé i nenahrazuje, ale m že ji usnadnit, vhodn doplnit a p isp t
ke stabilizaci stavu. Je naopak známo, že stres lé bu diabetu velmi zt žuje. Bailey a spol.
(1990) uvád jí, že relaxace za pomoci biofeedbacku vedla ke stabilizaci stavu u pacientky
dlouhodob lé ené inzulínem. Podobnou zkušenost zaznamenala i McGrady a Gerstenmaier
(1990). Dobrou zkušenost s relaxaci za pomoci biofeedbacku uvádí i Miley (1989). K poklesu
hladiny krevního cukru došlo i u pacient , kte í praktikovali tzv. klinicky standardizovanou
meditaci (Cerpa, 1989).
Pozoruhodnou studii provedl tým, z amerického Kansasu. Guthrie a spol. (1990) u ili rodi e
d tí, které trp ly diabetem, relaxovat. Praktikování relaxace rodi i vedlo ke zlepšování
a stabilizaci cukrovky u d tí. V tomto p ípad se patrn uplat ovala p ízniv jší emo ní
atmosféra v rodin a další psychologické faktory.
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Pan Pazourek: Jestliže n komu, kdo má cukrovku, poklesne po pravidelném relaxování krevní
cukr, m l by tomu asi p izp sobit dávky lék , které bere.
To je pravda, proto je v tomto p ípad velmi d ležitá spolupráce s léka em.
Buddhistická meditace a její použití v medicín a psychoterapii
Meditace vhledu (vipassaná), o které jsme se zmínili v souvislosti s Buddhistickou meditací,
p esahuje rámec relaxa ních technik. Je zam ena na prohlubování sebeuv dom ní na t lesné
i duševní rovin pomáhá rozvíjet schopnost uvoln ného a nezaujatého pozorovaní obsah
mysli. Podle Astina (1997) m že tato technika vést ke snížení p íznak stresu a autor uvažuje
také o jejím možném použití v prevenci periodických depresí. O využívání této formy
meditace spolu s kognitivní terapií p i lé b depresí uvažuje i Teasdale a spol. (1995) .
Pozitivní zkušenost s touto technikou v prevenci stresu zaznamenali i Roth a Creaser (1997).
Takto lé ení pacienti vykazovali mén zdravotních i psychologických obtíží a zlepšovalo se i
jejich seb v domí. Zvýšení sebev domí zaznamenali po meditaci vhledu i po koncentrativní
jógové meditaci (Khalsa, 1991). Mikulas (1990) napsal zajímavou práci o vztahu této formy
meditace k sebeuv domování a k psychoterapii.
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Podle Sweeta a Johnsona (1990) zlepšila technika blízká cvi ení mettá-bhávaná, s nímž jsme
se seznámili v kapitole o buddhistické meditaci, empatii neboli schopnost vcít ní. Auto i
doporu ují, aby byla uvedená technika soustavn ji v decky zkoumána a zamýšlejí se nad
jejím využíváním v psychoterapii v etn možného použití p i p íprav terapeut .
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Sweet, N. J., a Johnson, C. G.: Enhancing empathy: The interpersonal implications of
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Paní Pazourková: Nešla by relaxace použít i k tomu, aby na m byl manžel hodn jší.
MUDr. Plzák n kdy doporu oval znesvá eným manžel m, aby spole n cvi ili jógu. Jógu
používal pro zlepšování rodinných vztah i americký profesor sociální práce R. N. Singh.
Existuje také práce o tom, že spole ná meditace vedla k zlepšení manželského soužití.
Klidn jší lidé bývají i hodn jší a laskav jší. Takže ano.
A ješt poznámka. Zdravotníci zajímající se o využívání jógy ve medicín se mohou p ihlásit
do Sekce pro využití jógy v rehabilitaci eské léka ské spole nosti. Tuto sekci vede Doc.
MUDr. Ji í Votava, CSc., Klinika rehabilita ního léka ství, Albertov 7, 110 00 Praha 1.
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Relaxace, tvo ivost a duchovno
Relaxace prokazateln zvyšuje schopnost p edstavivosti. Jinými slovy i lov k, který nemá za
normálních okolností p íliš živou fantazii, si dokáže p i relaxaci p estavit to, co by jinak
nezvládl. Relaxace m že také pomoci citliv ji vnímat um ní. Mám nap . dobrou zkušenost s
hudbou, kterou používáme p i skupinové relaxaci. I lidé, kte í by si sami vážnou hudbu
nepustili, reagují velmi p ízniv nap . na pomalé pasáže z Bachových skladeb, gregoriánské
chorály apod.
V domou ást mysli je možné p ibližn p irovnat k obrazovce po íta e a nev domou ást
k jeho tvrdému disku. Na obrazovce (tedy ve v domí) se objevuje jen nepatrný zlomek
informací, který po íta zaznamenal na disku. Podle jiného p irovnání, je v domá ást mysli
knihovník a nev domí sklad knih velké universitní knihovny. Knihovník bývá schopen
listovat sou asn jednou nebo nejvýš dv ma knihami, ale v jeho dosahu je knih nesrovnateln
více. Pro knihovníka m že být ale n kdy problém najít tu správnou publikaci. Podobn i my si
n kdy nem žeme na n co vzpomenout, vybavit si ur itou situaci nebo najít ešení problému, i
když máme v nev domí informace, které ešení umož ují. Dalo by se íci, že relaxace pomáhá
zmín nému knihovníkovi nacházet správn knihy. Když dovolíte, uvedu to na p íkladu.
Známá spisovatelka, paní Daniela Fischerová jeden as nemohla z politických d vod psát nic
jiného než knížky pro d ti. Vymýšlela práv n jaké íkadlo a ne a ne p ijít na správný rým. I
zeptala se ve stavu klidu a uvoln ní t sn p ed usnutím svého nev domí. Výsledkem bylo, že
se probudila n kdy ve t i hodiny v noci a v její hlav se naprosto ne ekan objevilo slovo,
které do íkadla pot ebovala. V tomto p ípad šlo o kombinování relaxace a otázky pokládané
nev domí. Odpov na takovou otázku p ichází n kdy okamžit , jindy pozd ji nap . formou
snu nebo i jiným zp sobem. Dost asto se mi stává, že b hem ranní meditace dostanu z ni eho
nic nápad týkající se n jakého problému, s nímž jsem si nev d l rady. Neznamená to, že
bychom m li všechno co nás napadne automaticky považovat za zjevenou pravdu a jít to hned
uskute nit. V tšinou se vyplatí používat zdravý rozum.
Paní Pazourková: To mi p ipomíná p ísloví „Ráno moud ejší ve era.“ Když si s n ím nevím
rady, nechám to „uležet“ a dost asto m pak druhý den napadne n jaké rozumné ešení.
Myslíte, že je to také n jaká „odpov z nev domí“.
Myslím, že ano.
Pazourek junior: Jak to, že meditaci a relaxaci používají léka i, buddhisté, jógíni a možná
i k es ané, když mají na n které v ci dost jiné názory?
Máte pravdu v tom, že i v k es anské tradici se najdou techniky a postupy, které mohou
navodit relaxaci nebo se dají nazývat medita ní. Zkusím odpov d t následovn . Stav klidu
a uvoln ní navozený n jakou relaxa ní technikou zvyšuje obecnou citlivost lov ka
k duchovním záležitostem. Záleží pak na tom kterém lov ku, jak tuto citlivost využije. Je
v cí jeho osobního rozhodnutí, jestli se p ikloní k tomu i onomu duchovnímu proudu nebo
náboženství. Když dovolíte, pokusím se vám uvedené ukázat na následujícím cvi ení.
Cvi ení hlubšího pochopení
P íprava a prost edí: Nejlépe klidné prost edí.
Výchozí poloha: Jakákoliv poloha, v níž se dokážete uvolnit a zárove z stat dostate n
bd lí.
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Délka praktikování: Záleží na relaxa ní technice, kterou použijete.
Postup cvi ení
• Vyberte se n kterou s následujících pasáží z duchovní literatury pocházející z r zných
tradic. Pozorn si ji p e t te.
Pravda, jíž jsem dosáhl, proniká vším podobná prostoru.
(Nirvánopanišad, z anglického p ekladu Svámího Nirandžanánandy p eložil autor)
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je v né.
(Žalm 136, Bible, ekumenický p eklad 1979)
V z, že na konci každé cesty ekám Já,
nebo všechny cesty, jsou Moje cesty.
(Bhagavadgíta, p eložil R. Janí ek, Lyra Pragensis 1989)
Ani nevyjdeme ze dve í
poznáme sv t
ani nevyhlédneme z oken
uvidíme Cestu do nebe...
(Tao - texty staré íny, p eložil O. Král, eskoslovenský spisovatel 1971)
• Vybraný text se dob e nau te zpam ti.
• Uvoln te se za pomoci relaxa ní nebo medita ní techniky, kterou dob e ovládáte.
• Ve stavu klidu a uvoln ní navozeném touto technikou si zvolna v duchu zopakujte text,
který jste si vybrali.
• Skon ete cvi ení. Pak porovnejte, jaký byl rozdíl mezi tím, když jste si text etli
v normálním stavu, a když jste ho opakovali ve stavu relaxace nebo meditace. Možná
budete p ekvapeni.
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Jak v lenit relaxaci do b žného života
Jak si vybrat nejvhodn jší relaxa ní techniku
Vyzkoušejte si r zné postupy uvedené v této knize a zvolte si tu, které vám nejvíce prospívá.
Pro hrubou orientaci uvádím, že lidé, které um jí dob e vnímat své t lo, možná dají p ednost
progresivní relaxaci, které je práv na vnímání t la založená. Lidé, kte í mají smysl pro
po ádek a disciplínu, dost možná najdou zalíbení v autogenním tréninku. N koho jiného zase
zaujme jógová relaxace nap . proto, že o józe slyšel a jiný si bude chtít zkusit buddhistickou
meditaci. Ur ité p izp sobení je možné v i rámci jedné techniky. Tak lov k, který má živou
p edstavivost, si možná autogenní trénink vylepší p edstavami o sluní ku, které svítí uvnit
t la a proh ívá mu b icho.
Pazourek junior: Co když budu n jakou dobu cvi it jednu relaxa ní techniku a pak si budu
chtít zkusit n jakou jinou. Nebude se mi to pak plést?
To je v po ádku, že si budete možná chtít zkusit r zné relaxa ní techniky. Úsp ch p i
praktikování kterékoliv relaxa ní techniky vám usnadní zvládnutí kterékoliv jiné, protože už
budete p ibližn znát cílový stav klidu a uvoln ní. Tento cílový stav, který r zné techniky
navozují, je v mnoha sm rech podobný.
Kdy cvi it a jak asto
P íznivé ú inky relaxace m žete ekat zvláš tehdy, když budete cvi it dlouhodob
a pravideln . Vhodnou dobou k relaxaci je doba po návratu ze zam stnání nebo ze školy.
Tehdy už je lov k unavený, stav uvoln ní pot ebuje a užije si ho. Doporu uji ale na ídit si
pro jistotu budík pro p ípad, že byste náhodou usnuli.
Dobrý as pro relaxování je také t sn p ed spaním. Ur it se mnou budete souhlasit, že
spánek navozený relaxací je mnohem hlubší a zdrav jí než útlum navozený silnými prášky.
A relaxace p ed spaním je také rozhodn prosp šn jší, než když lov k usne p ed televizorem
p i n jakém krváku a pak se v noci opakovan probouzí s pocitem, že ho chce n kdo zaškrtit.
Osobn mám tu nejlepší zkušenost s pravidelnými cvi ením brzy ráno. V p t nebo v šest
hodin ráno totiž jen málokterý editel svolává porady a málokterá návšt va si dovolí zazvonit
u vašich dve í. V dob , kdy v tšina lidí ješt spí, budete asi mít na cvi ení klid i as.
Pan Pazourek: Líbila se mi pasáž o áste né relaxaci, kdy se uvol uje jen ur itá ást t la
a o relaxaci na signál, kdy se lov k rychle uvolní. To by šlo využívat t eba p i krátkých
p estávkách v práci.
Souhlasím, šlo, dokonce vám to v ele doporu uji. Váš zam stnavatel na tom rozhodn
neprod lá, protože se tak zlepší vaše zdraví a vzroste i pracovní výkonnost. Ale p ece jen je tu
há ek. Relaxaci ani áste nou rad ji necvi te p i innostech, které vyžadují naprosté
soust ed ní jako ízení auta. P ed tím relaxaci cvi it m žete, ale m li byste ji energicky
zakon it a než za nete d lat n co rizikového, musíte být zcela bd lí. D vod je prostý,
relaxace, zvláš když je lov k unavený, m že navodit spánek a to si nikdo rozumný za
volantem nem že dovolit.
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Pazourek junior: Já znám vtip. Jedna paní se ptá výsadká e: „Vy máte ale p kný odznak.
Kolik skok jste musel úsp šn zvládnout, abyste ho dostal?“ Výsadká ji na to ekl:
„Všechny“.
To je dobrý p íklad. Výsadká asi nerelaxoval p i dopadu na zem, nebo když vyskakoval
z letadla. Ale možná mu relaxace pomohla usnout v noci p ed seskokem nebo se dob e
ovládat, když jel na letišt .
Paní Pazourková: Jako asto a jak dlouho by m l lov k cvi it?
To záleží na okolnostech, technice a toho, eho chcete dosáhnout. V tšinou se cvi í alespo
jednou, nejlépe dvakrát denn , v autogenním tréninku i t ikrát denn . Délka jednoho cvi ení
se u r zných technik v tšinou pohybuje od asi dvou do asi dvaceti minut. Je mnohem lépe
cvi it kratší dobu a každý den než dlouho a t eba jednou za týden. Když dovolíte nabídnu vám
p vabnou historkou. Jistý mladý a dychtivý žák se ptal mistra jednoho asijského um ní: „Kdy
dosáhnu dokonalosti, když budu cvi it denn jednu hodinu?“
„Za deset let,“ odpov d l mistr.
„A když budu cvi it ty i hodiny denn ?“ vyzvídal netrp livý žák.
„Za 20 let,“ zn la odpov

.

„A když ob tuji vše a nebudu se zabývat ni ím jiným než cvi ením?“
„V tom p ípad v bec nikdy,“ odv til mistr.
K této historce ale dodávám, že dokonalosti v relaxaci nedosáhne ani ten, kdo ji necvi í
v bec.

