
 

 

Temat: Ćwiczenia relaksacyjne. Elementy treningu jogi. 

 

Dzisiejszą lekcję poświęcimy na poznaniu świetnego sposobu relaksacji, a mianowicie zagłębimy się w 

tajniki jogi. Dowiemy się jak uzyskać równowagę między ciałem i duszą, omówimy kilka 

podstawowych pozycji i ćwiczeń oraz przeanalizujemy wpływ treningu relaksacyjnego na organizm. 

Ćwiczenia relaksacyjne pozwalają zredukować stres i wspomagają prawidłowe funkcjonowanie 

układu nerwowego. Są więc wskazane tym osobom, które na co dzień zmagają się z presją otoczenia 

czy po prostu prowadzą szybkie tempo życia. Wielogodzinne spędzanie czasu w pracy czy szkole nie 

przyczynia się do poprawy jakości życia, przez co nasilają się kłopoty związane z odczuwaniem 

niepokoju, zwiększonego napięcia mięśni czy powtarzających się bólów głowy. Ćwiczenia relaksacyjne 

są więc świetną metodą na wyciszenie organizmu. Mogą wykonywać je zarówno osoby dorosłe, jak i 

młodzież oraz dzieci.  

Joga to system ćwiczeń fizycznych, umysłowych i oddechowych, pochodzący z Indii. Joga ma wiele 

odmian, ale dziś najczęściej praktykuje się hatha-jogę, która skupia się na asanach, pranajamie i 

medytacji. Joga uznawana jest nie tylko za system ćwiczeń, ale także filozofię życiową. Joga 

oddziałuje na niemal wszystkie układy i narządy znajdujące się w ludzkim ciele! Regularna praktyka 

(minimum trzy razy w tygodniu przez co najmniej jedną muhurtę – 48 minut) przynosi niezastąpione 

efekty zdrowotne już po pierwszym miesiącu! Asany, czyli pozycje jogi, działają na ciało w czterech 

płaszczyznach: ucisku, rozciągania, wzmacniania i relaksu. Dzięki nim aktywizujemy układ nerwowo-

mięśniowy i nerwowo-gruczołowy, co przekłada się na jakość naszego zdrowia i sprawnego umysłu. 

 Korzystny wpływ relaksacji na organizm 

- zmniejszenie napięcia lękowego,  

-  zmniejszenie napięcia mięśniowego,  

-   obniżenie ciśnienia tętniczego, lepsza praca żołądka i jelit,  

-  przeciwdziałanie zmęczeniu,  

-  szybka regeneracja psychiczna,  

-  poprawa samopoczucia, 

Coraz szybsze tempo życia oraz presja otoczenia nie przyczyniają się do dobrej kondycji układu 

nerwowego. Dlatego też ćwiczenia relaksacyjne mogą przyjść z pomocą wszystkim tym, którzy są 

narażeni na długotrwały stres. Ćwiczenia relaksacyjne wspomagają także układ krwionośny, gdyż 

wykonywane regularnie, doprowadzają do normalizacji rytmu serca i uregulowania krążenia krwi. 

Pozwalają także wyciszyć się, zrelaksować, zredukować zbytnie napięcie mięśni, poprawić jakość snu 

czy zmniejszyć częstotliwość bólów głowy bądź całkiem je wyeliminować. Są również szczególnie 

polecane osobom cierpiącym na nerwice, gdyż przyczyniają się do poprawy samopoczucia i redukują 

rozdrażnienie. 

 



Joga – założenia i filozofia treningu 

Hatha-joga – to najpopularniejszy dziś rodzaj jogi. Hatha-joga opiera się na praktyce asan – 

określonych pozycji ciała oraz kontroli oddechu, tzw pranajamie. Niektóre szkoły uczą także praktyki 

sześciu procesów oczyszczających zwanych krija, ale jest to dość rzadkie, ponieważ krije bazują na 

rytuałach pokutnych i praktykach oczyszczających, które wciąż są dość kontrowersyjnymi procesami. 

Hatha-joga skupia się także na praktykach moralnych, czyli zakazach i nakazach, których należy 

przestrzegać, aby być dobrym człowiekiem. Hatha-joga zakłada także istnienie ciał subtelnych 

zwanych czakrami, są to centra w kształcie lotosu znajdujące się w naszym ciele, a konkretniej w 

kręgosłupie. Poszczególne z nich odpowiadają za jeden przypisany im obszar ciała i przepływającą w 

nim energię. 

Joga – efekty  

- zlikwidowanie bólów kości i stawów, 

- zlikwidowanie bólów głowy,  

- pomoc w leczeniu depresji, 

- zwiększenie wydajności mięśni i ścięgien, 

- zwiększenie zakresu ruchomości stawów, 

- uelastycznienie ciała, 

- oczyszczenie organizmu z toksyn, 

- regeneracja układu krążenia, 

- regeneracja systemu nerwowego, 

- dotlenienie organizmu, 

- przyspieszenie procesów metabolicznych, 

- ujędrnienie skóry, 

- zmniejszenie stresu, 

- poprawa samopoczucia, 

- usprawnienie pracy serca, 

- poprawa pracy układu oddechowego, 

- zmniejszenie dolegliwości układu trawiennego, 

- zmniejszenie dolegliwości spowodowanych menstruacją, 

 

Asany – czyli pozycje - powinny być wykonywane świadomie i powoli. Poprawnie praktykowane mają 

zbawienny wpływ na rdzeń kręgowy, w którym znajduje się ośrodkowy system nerwowy i 

komunikacyjny system całego ciała, który utrzymuje zdrowie naszego organizmu. Pobudzenie do 

pracy kręgosłupa i uelastycznienie go powoduje, że do życia budzi się cały organizm! Krążenie lepiej 

działa, a nerwy dostają właściwą ilość składników odżywczych oraz tlenu. 

Pranajama - to inaczej świadome oddychanie. Oddech łączy się ze splotem słonecznym, w którym 

przetrzymywana jest energia witalna, czyli Prana. Świadome oddychanie zwiększa ilość tej energii i 

wyzwala w nas młodość. Oddechem można leczyć nie tylko spięte i sztywne miejsca w ciele, ale także 

problemy psychiczne, stany lękowe i depresję. Regularne praktyki oddechowe przynoszą nam relaks, 

opanowanie i kontrolę nad swoim umysłem. W efekcie zwiększa się nasza ilość prany i dosłownie 

promieniejemy! 



Sawasana – inaczej relaksacja. Utrzymuje ciało i umysł w zdrowiu i harmonii. Odpowiednie 
wykonywanie pozwala wyzwolić ogromne pokłady sił witalnych i energii życiowej. Sawasana obniża 
ciśnienie krwi i wychładza ciało, a gdy nasz organizm jest schłodzony, uruchamiają się głębokie 
procesy regeneracyjne. Kiedy jesteśmy przemęczeni i przepracowani, a nasz układ nerwowy nie 
działa tak, jak powinien, jesteśmy przegrzani i dużo szybciej odczuwamy tzw. wypalenie. W ciągu dnia 
tracimy mnóstwo energii życiowej na niepotrzebne zgrzyty, kłótnie, stres i zamartwianie się. 
Sawasana pozwala nawet w kilka minut odzyskać pokłady siły i zregenerować ciało i umysł. Jogini 
twierdzą, że kilkuminutowa głęboka sawasana redukuje zmęczenie lepiej niż kilka godzin 
przerywanego, niespokojnego snu. 

Dieta -Joga w swojej filozofii zakłada jedynie dietę roślinną, która oparta jest na nieprzetworzonych, 

naturalnych produktach pochodzących od matki natury. Wegetarianie i weganie jedzą żywność z 

najwyższego końca łańcucha pokarmowego, ponieważ rośliny pozyskują swoje wartości bezpośrednio 

z ziemi i ze słońca. 

 

Pozycje w jodze: 

Asana w dosłownym znaczeniu oznacza siedzenie. Lecz każdy, kto praktykował hatha-jogę wie, że 

asany nie polegają na bezczynnym siedzeniu na macie, a najczęściej praktykowanych pozycji 

siedzących jest jedynie kilkanaście. Celem wykonywania asan jest zyskanie wewnętrznej równowagi 

cielesnej i umysłowej. Filozofia wykonywania asan mówi, że ciało zbyt napięte trzeba rozluźnić, a 

ciało zbyt rozluźnione napiąć. 

Do najpopularniejszych asan odwróconych należy świeca, do pozycji ze skłonem do tyłu - kobra, a do 

siedzących - pozycja lotosu. 

- Pozycje stojące – to podstawowe pozycje asan w jodze. Służą przygotowaniu się do praktyki i 
rozgrzaniu ciała. Zazwyczaj jest to pozycja góry i jej modyfikacje. 

- Pozycje siedzące – to drugie po pozycjach stojących podstawowe pozycje w jodze. Pomagają 
ustawić ciało we właściwej pozycji służącej medytacji, np. sukhasanie – siadzie tureckim czy 
padmaasanie – pozycja lotosu. 

- Pozycje leżące i relaksacyjne – dzielą się na dwie grupy: asany w leżeniu na plecach i asany w leżeniu 
na brzuchu. Służą nie tylko relaksacji, ale także głębokiemu rozciągnięciu odpowiednich partii mięśni. 
Przykładem pozycji leżącej jest pozycja nieboszczyka (śavasana). 

- Pozycje skrętne – pomagają usunąć różnego rodzaju bóle stawowo-mięśniowe, szczególnie te 
pochodzące z kręgosłupa i bioder. Do pozycji skrętnych zaliczają się wszelkiego rodzaju trójkąty w 
staniu i pozycje skrętne w siadzie. 

- Pozycje ze skłonem do przodu – są doskonałe na wyciszenie i odstresowanie organizmu. Pomagają 
przy problemach z bezsennością oraz regulują ciśnienie krwi. Przykłady pozycji ze skłonem do przodu 
to Paśćimotanaasana – klamerka, Dvikonaasana – skłon z rękami na plecach i Padahastaasana – 
klamerka na stojąco. 



- Pozycje ze skłonem do tyłu – pozycje z wygięciem do tyłu dodają energii, zwalczają depresję, 
otwierają czakrę serca i uelastyczniają kręgosłup. Przykładową pozycją z wygięciem kręgosłupa jest 
Bhujangaasana czyli kobra. 

- Asany ze skrętem tułowia – wykonywane są na stojąco lub w siadzie. Służą poprawieniu trawienia, 
akcji serca, oddychania i działają kojąco na nasze narządy wewnętrzne, np. Ardhamatsyendrasana – 
korkociąg. 

- Asany równowagi – najczęściej wykonywane są na jednej nodze. Poprawiają stabilizację ciała, 
funkcjonowanie mięśni głębokich oraz wydłużają kręgosłup. Są to m.in. pozycja drzewa i pozycja 
baletnicy. 

- Asany w pozycji odwróconej – asany odwrócone to pozycje z głową w dół. Dzięki temu nasz 
organizm staje się lepiej dokrwiony, a krew trafia w takie miejsca, w które na co dzień nie dociera w 
wystarczających ilościach. Do najpopularniejszej asany odwróconej można zaliczyć świecę oraz stanie 
na głowie/barkach. 

Asany można wykonywać osobno lub robiąc płynne przejścia między poszczególnymi pozycjami. W 
jodze nazywają się one sekwencjami.  

Joga jest rodzajem treningu, który nie wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i ograniczeniami 
przestrzennymi. Powszechne są ćwiczenia jogi w domu, a nawet w miejscu pracy – jeśli wykonywane 
są proste ćwiczenia rozluźniające. Trening jogi może przybierać różną formę i trwać od kilku do 
kilkudziesięciu godzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykładowe ćwiczenia jogi: 

 

Powitanie słońca – rozciąganie i 
rozgrzewanie całego ciała 

Powitanie słońca, czyli Surya 
Namaskara, jest kluczowym 
elementem jogi. Ćwiczenie to 
stanowi integralną część 
tradycyjnego nurtu Hatha joga i 
pozwala pracować nad całym 
ciałem. Najlepiej praktykować je o 
poranku, z twarzą zwróconą ku 
słońcu. Polega ono na serii 12 asan 
(pozycji jogi) wykonywanych 
płynnym, ciągłym ruchem, 
wspartym odpowiednim oddechem. 
Przynosi liczne korzyści: zwiększa 
siłę i giętkość, umożliwia 
odprężenie fizyczne i mentalne. 
Sprawia, że energia życiowa (Prana) 
znacząco rośnie. Regularnie 
wykonywane powitanie słońca 
zwiększa elastyczność kręgosłupa i 
stawów. 
W każdej pozycji otwierającej ciało 
wykonywany jest wdech, a w każdej 
pozycji zamykającej je - wydech. 
Powitanie słońca najlepiej 
praktykować rano, aby pobudzić 
ciało i umysł, ale można wykonywać 
je również w dowolnym momencie 
dnia. Aby nabrać dobrej energii, aby 
zdobyć lepszą świadomość 
własnego oddechu, aby po prostu czuć się dobrze. 

 

 

 

 

 

 

 



Mostek  – wzmacnia kręgosłup i mięśnie brzucha 

 

Jak wykonać pozycję krok po kroku: 
1. Połóż się na plecach. Zegnij kolana i przyciągnij pięty do pośladków, jednak tak aby golenie 
pozostały prostopadłe do podłogi. Stopy i kolana powinny być rozstawione na szerokość bioder, 
zewnętrzne krawędzie stóp równoległe do siebie. Dociśnij stopy mocno w podłogę. 
2. Ułóż płasko dłonie tuż przy barkach, palce powinny być skierowana w stronę stóp i mocno 
wciśnięte w podłogę. Ustaw łokcie na szerokość barków, łokcie skieruj w stronę sufitu, przedramiona 
powinny być prostopadłe do podłogi. 
3. Na wydechu unieś miednicę do góry, staraj się utrzymać ją na tyle wysoko, aby kość krzyżowa była 
równoległa do podłogi, jednocześnie podwiń kość ogonową. (jeśli masz problem z uniesieniem 
miednicy wysoko, możesz wypróbować wariant z piętami uniesionymi do góry: unieść się na palcach 
stóp a dopiero potem dociśnij stopy). 
4. Odchyl głowę nieznacznie do tyłu, postaw czubek głowy na podłodze, dociśnij pięty i dłonie a 
potem unieś miednicę jak najwyżej a za nią klatkę piersiową. Staraj się utrzymać stałą odległość 
pomiędzy łokciami. 
5. Otwieraj i rozciągaj klatkę piersiową, oddychaj spokojnie. A następnie na wydechu dźwignij się 
ponownie, prostujące ręce w łokciach. Teraz głowa zwisa w dół, pamiętaj że twarz musi być pasywna, 
staraj się nie napinać szyi. 
6. Odkręć ramiona na zewnątrz, wciągnij łopatki do środka. Nie pozwalaj aby kolana rozszerzały się 
na zewnątrz, nie prostuj nóg w kolanach, nogi muszą być mocne i nieruchome, to one mają unosić cię 
w górę, ciężar nie może spadać na lędźwie. Rotuj uda do wewnątrz. Twoje ciało powinno być napięte 
niczym łuk. Pozostań w pozycji przez kilkanaście oddechów (5-10 sekund). 
7. Wyjdź z pozycji na wydechu: zegnij ramiona, połóż głowę na podłodze, ugnij ręce i kolana a 
następnie połóż plecy na macie. Możesz jeszcze kilkakrotnie powtórzyć pozycję. Po tej asanie 
wskazana jest pozycja przeciwstawna: wygięcia do przodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Łuk – masuje narządy wewnętrzne 

 

Jak wykonać pozycję krok po kroku: 

1. Połóż się na brzuchu twarzą do podłogi. Możesz wcześniej położyć na macie koc, 

zapobiegając ewentualnym bólom kolców biodrowych. Z wydechem zegnij oba kolana i 

przyciągnij pięty w stronę pośladków. Wyciągnij ręce do tyłu, skręć ramiona do wewnątrz, 

odsuwając barki od uszu i oddalając od siebie łopatki. Spróbuj chwycić za zewnętrzne kostki. 

Jeżeli uchwycenie stóp sprawia ci trudność, użyj paska. Staraj się zbliżać do siebie kolana, nie 

powinny być rozstawione szerzej niż na odległość bioder. 

2. Początkowo czoło pozostaje oparte na podłodze. Na wdechu pociągnij stopy do tyłu, 

odsuwając je od pośladków. Staraj się unieść uda wysoko nad podłogę. 

3. Na wydechu unieś głowę i klatkę piersiową. Patrz w kierunku podłogi, staraj się rozluźnić 

twarz. Ręce powinny pozostać proste. Za pomocą rąk ciągnij nogami tułów, tak aby odchylał 

się w stronę nóg. Wyobraź sobie, że twój tułów i nogi stanowią korpus łuku, a ręce cięciwę, 

staraj się napinać cięciwę, ciało pracuje tak, jakby nogi chciały wyrwać się z uścisku dłoni i 

wyprostować się. Ręce i nogi muszą pracować z jednakową siłą. Stopy powinny znajdować 

się na tej samej wysokości. Staraj się wyciągnąć klatkę piersiową do góry. Ciężar ciała 

powinien spoczywać na brzuchu. Pozostań w pozycji przez kilkanaście sekund. 

4. Wyjdź z pozycji na wydechu, powoli opuść nogi i klatkę piersiową, ale nie opuszczaj 

kostek, możesz powtórzyć pozycję dwukrotnie, starając się wytrwać w niej coraz dłużej. 

Dopiero po zakończeniu ćwiczenia uwolnij stopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozycja dziecka – pozycja odpoczynku, spowalnia oddech i bicie serca 

 

Jak wykonać pozycję krok po kroku: 
1. Uklęknij na podłodze, trzymaj kolana razem, połącz duże paluchy u stóp a następnie usiądź 
pośladkami na piętach. Odseparuj os siebie kolana na szerokość bioder. 
2. Wyciągnij się do góry, tak aby plecy były proste. Na wydechu zegnij się do przodu, prowadząc ruch 
od miednicy, tak aby klatka piersiowa opadła ku udom a głowa spoczęła na podłodze. Rozszerz kość 
krzyżową na szerokość miednicy, kolce biodrowe skieruj w stronę pępka, tak aby wtuliły się w 
wewnętrzne uda. Oddalaj kość ogonową od tułowia, wyciągaj pośladki w stronę pięt a szyję i głowę w 
przeciwnym kierunku. Jeżeli czujesz dyskomfort w tej pozycji lub nie możesz położyć pośladków na 
piętach, podłóż pod głowę złożone koce lub poduszki. 
3. Ramiona wyciągnij do tyłu obok ciała, połóż dłonie na podłodze tuż obok stóp. Dłonie mają być 
zwrócone wnętrzami do sufitu, palce swobodnie ugięte. Rozszerz i rozluźnij górną i dolną część 
pleców, odpręż łokcie, rozluźnij szyję. 
4. Zrelaksuj się. Pozostań w pozycji od 30 sekund do kilku minut. Aby wyjść z pozycji najpierw na 
wydechu unieś tułów, zaczynając ruch od kości ogonowej, powróć do pozycji siedzącej z prostymi 
plecami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trening jogi staje się obecnie coraz popularniejszym rodzajem ćwiczeń, ponieważ wpływa pozytywnie 

nie tylko na ciało, ale także na umysł. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które żyją w 

ciągłym stresie i stanie napięcia emocjonalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam do zagłębienia się i szerszego zapoznania z tematem: 

http://www.joga-joga.pl  

https://www.jogasztukazycia.pl/asany  

https://www.portalyogi.pl  

https://www.youtube.com/watch?v=-3Ra16alS14  

https://www.youtube.com/watch?v=9Jw0LBDB5I4 

https://www.youtube.com/watch?v=2DGVtQrGtV0 

 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 
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