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TRENING 
AUTOGENNY - 

UWOLNIJ SIĘ OD 
STRESU

PRAKTYCZNY PORADNIK



T R E N I N G  A U T O G E N N Y -  
J A K  W Y G L Ą D A  I  C Z E M U  

S Ł U Ż Y
Tren ing  au togenny  to  sposób  na  samodz ie lne
uzyskan ie  s t anu  g ł ębok iego  roz luźn ien ia  i  r e l aksu .  
Dz ięk i  pomocy  sys tematycznych  i  p ros tych  ćwiczeń ,
można  uzyskać  poprawę  s amopoczuc ia ,  po lepszyć
samoakcep tac ję ,  zn iwe lować  s ku tk i  s t resu ,  c zy l i
os iągnąć  równowagę  zewnę t r zną .  

T ren ing  au togenny ,  j ak  równ ież  j oga  u ruchamia
mechan izmy  samoregu lac j i  o rgan izmu .  Uk ład  
wege ta tywny  może  wróc ić  do  na tu ra lne j  równowag i .
N ie  w iąże  s ię  on  j ednak  z  żadnymi  p rzekonan iami  i  
i deo log ią ,  f i l ozo f ią  c zy  świa topog lądem.
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Z treningiem ściśle związane są pozycja ciała i 

stan umysłu. Pozycja ciała pomaga przy 

pojawieniu się stanu alfa (umownie stan alfa 

moglibyśmy nazwać czymś, co jest na 

pograniczu jawy i snu, na pograniczu 

pobudzenia i medytacji. Stan ten jest bardziej 

kreatywny i twórczy. To nieco bardziej 

subtelna częstotliwość naszego mózgu i całego 

układu nerwowego. Ćwicząc różne techniki 

relaksacji stopniowo, coraz częściej czujesz się 
rozluźniony i dostrzegasz harmonię). 

Stan ten występuje przy głębokim relaksie. Przyjmowana jest wtedy pozycja, w 

której umysł ma łatwość wchodzenia w stan alfa. Umysł wprowadzony zostaje w 

stan koncentracji na uczuciach i komendach płynących z ciała, a wtedy znajduje 

się w stanie podatności na autosugestie. Pojawiają się przy tym charakterystyczne 

odczucia tj: ciepło, zimno, ciężar poszczególnych części ciała. Na tym etapie 

treningu celem jest nauczenie się możliwie jak najszybszego wchodzenia w stan 

głębokiego relaksu i przywoływania go w chwilach, gdy potrzebna jest szybka 

regeneracja czy koncentracja w sytuacjach stresowych. Dzięki temu codzienna 

gonitwa myśli, czy też ciągła praca intelektualna, zostaje wyciszona, zatrzymana a 

ciało ma możliwość do szybszej regeneracji. 

Następnym etapem jest medytacja autogenna. Polega ona na tym, że ćwiczący 

przebywając w stanie głębokiego relaksu może skonfrontować się z swoimi 

konfliktami i postawić im czoła. 

Trening ten może pomóc przy mobilizacji sił odpornościowych organizmu, 

korzystnie wpływa na poprawę stanu zdrowia w chorobach psychosomatycznych 

i może np. zmieszać uczucie lęku przy chorobach serca, czy też łagodzić wrzody 

żołądka, a także wspomaga psychoterapię. Pomaga radzić sobie z lękiem i stresem 

wynikłym z różnych sytuacji dnia codziennego oraz w nagłych wypadkach. 

Pamiętać jednak należy, że choć dzięki treningowi możemy mieć głębszy wgląd w 

siebie, nie zastąpi on światopoglądu, nie wypełni braku celów, czy też poczucia 

wartości w życiu.
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Najbardziej powszechne są dwa 
rodzaje treningu autogennego: 

Trening Schultza 
Metoda Jacobsona 
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Podstawą jest tutaj autosugestia, która jest najważniejszym narzędziem 

służącym do praktycznego zastosowania stanów alfa, theta a nawet delta. 

(Stan theta występuje kiedy spokój i relaksacja powodują senność, mózg 

zmienia fale na wolniejsze, bardziej rytmiczne. Fale theta są najczęściej 

występującymi falami mózgowymi podczas głębokiej relaksacji, medytacji, 

transu, hipnozy, intensywnych marzeń itp., natomiast stan delta jest 

najwolniejszym ze wszystkich fal. W stanie tym nie jest możliwe zachowanie 

świadomości i nic się wtedy nie śni. Twój organizm odpoczywa i regeneruje 

się). 

Pełni ona podobna rolę jak sugestia w hipnozie i tak samo wpływa na nasze 

przekonania. Autosugestia polega na powtarzaniu pozytywnego 

stwierdzenia będąca zdaniem określającym cel. Powinno to być coś na czym 

naprawdę nam zależy i czego pragniemy. Autosugestię możemy 

wykorzystywać w każdym momencie np. idąc ulicą możemy powtarzać ją 
sobie w myślach (stan beta). Zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy w stylu 

alfa tak więc ćwiczenia z medytacją. Powtarzane stwierdzenia powinny być 
formułowane w czasie teraźniejszym.

Nasza świadomość odbiera dosłownie treść autosugestii co powoduje, że 

przyszłość jest zawsze w przyszłości. Tak więc powtarzanie: „będę mieć 
więcej pieniędzy” nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. 

Stwierdzenia powinny być formułowane w sposób pozytywny. Należy 

powtarzać sobie to, co chcemy osiągnąć, a nie to czego chcemy uniknąć. 
W naszych przemyśleniach nie powinno być miejsca na negocjacje. Siła 

autosugestii rośnie jeśli połączymy ją z odpowiednią wizualizacją. 

Trening Schultza
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Podstawowy zestaw składa się z sześciu ćwiczeń. Zaleca się by początkujący 

wykonywali go początkowo trzy razy dziennie (co najmniej dwa razy najlepiej 

zaraz po przebudzeniu i przed zaśnięciem w następnych tygodniach czas 

ćwiczeń może się wydłużyć. Optymalny czas ćwiczeń, według Schulza, od 

15 do 30 minut, jeżeli trening odbywa się w odpowiednich warunkach i nic nie 

zakłóca jego przebiegu). 

Po trzymiesięcznym okresie czas ćwiczeń można przedłużać do jednej 

godziny i dłużej. Sformułowania związane z ćwiczeniem powtarza się 
zazwyczaj w myślach. Można też nagrać je na płycie i cicho puszczać tak, aby 

były ledwo słyszalne. Stosowanie treningu wymaga systematyczności i 

wytrwałości, może być pożyteczne prawie we wszystkich stanach 

chorobowych. Można go uprawiać indywidualnie lub grupowo, jednak 

ćwiczenia grupowe powinny odbywać się pod nadzorem lekarza, zwłaszcza 

jeżeli ćwiczący cierpią na jakieś dolegliwości. 

Ćwiczenia
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Ćwiczenie to trenuje się przez pierwsze dwa tygodnie. Rozpoczęcie ćwiczeń 

treningu autogennego według metody Schultza rozpoczyna się od 

koncentracji na wrażeniach płynących z własnych rąk i nóg oraz na uczeniu 

się wywoływania wrażeń ciężkości w rękach, nogach i całym tułowiu. 

(Formuły autosugestii powtarzane w czasie uczenia się odprężania mięśni, 

czyli odczuwania ciężkości ciała, mogą być wypowiadane "w myśli", mogą im 

też towarzyszyć wyobrażenia wzrokowe). Po przyjęciu jednej z opisanych 

postaw ciała, ćwiczący sugeruje sobie w myśli: "Moja prawa ręka jest ciężka...".

Powtarza to kilka razy, a następnie jeden raz "jestem spokojny(na)". W podobny 

sposób postępujemy z nogami i kończymy zwykle sugestią "Całe moje ciało
jest ciężkie, bardzo ciężkie...". Ważne jest, aby powtarzać te formuły jakby 

biernie, nie "na siłę", aby ręce i nogi były ciężkie. Po kilku takich ćwiczeniach 

zaczynamy odczuwać wrażenie ciężaru w rękach i nogach. W miarę postępu 

wrażenia te pojawiają się coraz szybciej, mają coraz szerszy zasięg, są coraz 

wyraźniejsze. 

Uczucie ciężaru ciała
Pierwsze ćwiczenie to:  

WWW.EKURSYONLINE.PL



Po dwóch tygodniach ćwiczeń z ciężkością należy przejść do ćwiczeń 

związanych z odczuwaniem ciepła. Najpierw w prawej ręce, później w lewej 

itd. Odpowiednie sugestie brzmią: "Prawa ręka jest ciepła, coraz cieplejsza...", 

"Moja prawa noga jest ciepła, coraz cieplejsza...", "Całe moje ciało jest 

przyjemnie ciepłe i ciężkie". Ćwiczący powtarza sugestię około sześć razy dla 

każdej części ciała, następnie raz "jestem zupełnie spokojny (na)". Ćwiczenia 

odczuwania wrażenia ciężkości powodowały rozluźnienie mięśni, natomiast 

ćwiczenia w wyzwoleniu wrażenia ciepła w swoim organizmie powodują 
rozluźnienie napięcia naczyń krwionośnych. Nierzadko ciepło odczuwa się już 
po dwóch tygodniach ale mimo wszystko należy ćwiczyć jeszcze trzeci i 

czwarty tydzień. Dla ułatwienie rękę można przed ćwiczeniami zanurzyć w 

ciepłej wodzie i przywoływać te uczucie. Nie należy wyobrażać sobie ciepła w 

dwóch rękach ponieważ utrudnia to koncentrację. Już te pierwsze dwa 

ćwiczenia z pierwszych czterech tygodni działają relaksująco i uspokajająco. 

Drugie ćwiczenie: 

odczuwanie ciepła
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W piątym tygodniu przechodzi się do ćwiczeń polegających na uspokojeniu 

serca. W tym etapie ćwiczący koncentruje się na rytmie serca sugerując sobie: 

"Serce bije równo i spokojnie" lub "Serce bije zupełnie spokojnie i silnie". 

Ludziom, którzy nie "czują" pracy własnego serca, zaleca się kładzenie ręki na 

klatkę piersiową w okolicy serca i wyczuwanie jego bicia. Można też prowadzić 
obserwację nad pulsowaniem naczyń krwionośnych związanych z biciem serca 

lub mierzenie swojego pulsu. Pomaga w tym obserwowanie fal krwi tętnicy 

szyjnej, pulsu, pulsowania górnej okolicy brzucha. Zawsze zależy nam jednak na 

nauce odczuwania bicia serca, a nie bicia swojego pulsu, czy pulsowania tętnicy 

szyjnej. Niektórzy uważają, że ćwiczenia tego nie powinny wykonywać osoby o 

nastawieniu hipochondrycznym. Wsłuchiwanie się w bicie własnego serca może 

wywoływać niepokój i nieodpowiednie autosugestie: "serce nie bije wcale 

równo". Ważne jest, aby wiedzieć, że drobne nierównomierności w pracy serca 

występują u każdego, najzdrowszego nawet człowieka i nie mogą być przyczyną 
niepokoju. Przy tym ćwiczeniu możemy sobie pomóc wkładając watę do uszu by 

słyszeć serce, albo owijamy sobie koniuszek palca gumką, by czuć tętno. 

Ćwiczenie to również trwa cztery tygodnie. Po każdych sześciu powtórzeniach 

używamy formułą spokoju i kończymy odwołaniem. 

Ćwiczenie trzecie: 
Koncentracja na rytmie serca
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Jest to najważniejsze ćwiczenie gdyż każdemu z nas zdarz się niepokojony, 

płytki oddech. Na tym etapie koncentrujemy się na swoim oddechu, stosując 

sugestię "Oddycham równo i spokojnie", lub "oddycha mi się lekko i 

spokojnie". W żadnym wypadku nie należy "na siłę" regulować rytmu 

własnego oddechu. Należy biernie siedzieć lub leżeć, pozwalać organizmowi 

oddychać, tak jak oddycha i spokojnie, biernie powtarzać zdania autosugestii. 

Powtarza się ją osiemnaście razy, wcześniej przywołując po sześć razy formułę 
ciężaru i ciepła i serca, przedzielając je formuła spokoju. Ćwiczenie nie 

przerywa się jednak formuła spokoju, stosuje się natomiast sugestię: oddycha 

mną tak aby podkreślić to, że oddechem nie można sterować. Jeżeli ćwiczenie 

nie za dobrze wychodzi, można wyobrazić sobie fale morskie jak nieustannie 

zalewają plażę i łagodnie omywają ciało. Ćwiczenie to może korzystnie 

wpływać na problemy sercowe o charakterze psychiczno-lękowym.

Ćwiczenie czwarte: 

Spokojny oddech
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W tym ćwiczeniu pacjent koncentruje się na swoim brzuchu w okolicy splotu 

słonecznego (w miejscu między końcem mostka a pępkiem). Prawidłowe 

sugestie to: "Mój brzuch staje się coraz cieplejszy", "splot słoneczny jest 

promienie ciepły" albo "ze splotu słonecznego płynie strumień ciepła". Tak jak 

we wcześniejszych ćwiczeniach, powtarzamy wybraną z nich kilka razy, 

przeplatając myślami "jestem spokojny (na)". Ćwiczenie to poprawia czynności 

narządów wewnętrznych, jednak niektóre źródła twierdzą, że nie należy 

przeprowadzać go bez wskazań lekarza. W pewnych chorobach narządów 

wewnętrznych (np. wrzodach przewodu pokarmowego z tendencją do 

krwawień) rozszerzanie naczyń krwionośnych w strefie brzucha może być 
przyczyną pogorszenia stanu zdrowia. 

Ćwiczenie piąte: 

Ciepłe ciało
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Ostatnim ćwiczeniem standardowym jest nauczenie się wywoływania 

wrażenia chłodnego czoła. Ćwiczący koncentruje się na własnym czole 

powtarzając w myśli: "Moje czoło jest lekko chłodne" lub "Moje czoło jest 

przyjemnie chłodne". Lekarz, który pomaga przy nauce treningu autogennego, 

daje mu dodatkowo sugestie dopasowane do jego schorzeń. Jeżeli chory 

ćwiczy w domu sam, może dawać sobie sugestie dotyczące nawyków i cech, 

które chciałby zmienić. Człowiek nieśmiały może sugerować sobie: "Lubię 
przebywać w dużej grupie ludzi" itp. Jeżeli sprawia komuś trudność te 

ćwiczenie może połączyć tą sugestię z oddechem jednocześnie wyobrażając 

sobie uczucie ciepła przy wydechu lub że wypiło się troszeczkę koniaku, który

powoduje uczucie ciepła w brzuchu. 

Ćwiczenie szóste: 

Wrażenie chłodnego czoła
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Gdy już zostaną opanowane poszczególne etapy jako skróconą 
zaawansowana formę można użyć, poniższą formułę i powtórzyć ją 

2-4 razy i natychmiast osiąga się przyjemny, spokojny, wolny od 

stresu stan autogeniczny. 

 

 

 

„Moje ręce i nogi są ciężkie i ciepłe. 

Moje tętno i oddychanie są spokojne i równe. 

Mój żołądek jest miękki i ciepły, a moje czoło chłodne. 

Odczuwam spokój.” 
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Trening Relaksacyjny Jacobsona, nazywany jest również Progresywną Relaksacją 
Mięśni. Podstawą tej techniki jest założenie, iż nie można zrelaksować się 
psychicznie, jeśli całe nasze ciało jest spięte i obolałe. Trening Jacobsona polega na 

rozluźnianiu wszystkich partii ciała poprzez naprzemienne naprężanie i rozluźnianie 

poszczególnych grup mięśni, relaksację (także poprzez lekkie napinanie i 

rozluźnianie) mięśni głowy i twarzy, mięśni języka, mięśni barkowych, następnie 

mięśni pleców i brzucha, a na końcu mięśni palców u rąk i nóg. Jeśli nauczymy się 
rozluźniać jakieś dwie lub trzy grupy mięśni pozostające pod kontrolą naszej 

świadomości, z biegiem czasu nauczymy się rozluźniać mięśnie pozostające poza 

naszą kontrolą, np. mięśnia serca, mięśni trzewnych i innych pracujących wewnątrz 

klatki piersiowej i brzucha. 

Trening relaksacyjny oprócz funkcji redukowania stresu dodatkowo jest narzędziem, 

które pozwala na naukę odczytywania sygnałów wysyłanych przez nasze ciało. 

Systematyczne wykonywanie ćwiczeń uczy nas rozpoznawania a następnie usunięcia 

napięć w naszym ciele. Wyższym etapem relaksacji wg Jacobsona jest tzw. relaksacja 

zróżnicowana, która polega na tym, że tylko potrzebna dla jakiejś pracy grupa mięśni 

jest napięta, pozostałe są rozluźnione, np. do czytania napięte są tylko mięśnie 

powiek i czoła. 

Podczas relaksu napina się energicznie mięśnie poszczególnych partii ciała na ok 5 

sekund, by po chwili świadomie je rozluźnić skupiając się przez co najmniej 10- 20 

sek. Fizycznemu napinaniu i następującego po nim odprężeniu może towarzyszyć 
wizualizowanie sobie odpływającej z ciała wraz z odprężeniem fali mięśni. Kluczowe 

jest również utrzymanie spokojnego miarowego oddechu przez nos, najlepiej torem 

brzusznym. 

Trening Relaksacyjny Jacobsona
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Znajdź sobie spokojne miejsce, w którym przez kilka minut nikt nie będzie Cię 
niepokoił, a temperatura sprawi, że uczucie chłodu lub gorąca nie będzie 

absorbowało Twojej uwagi. Istotne jest, aby przygotować sobie na relaksację 
około 20 minut, kiedy nikt nie będzie Ci przeszkadzał. 

Pamiętaj, aby wyłączyć komórkę i w miarę możliwości zapewnić sobie ciszę. 
Możesz się też nakryć kocem, ponieważ w czasie relaksacji może Ci się zrobić 
chłodno. Wyciągnij ręce wzdłuż ciała. 

Zadbaj, aby ubranie nie krępowało Cię, ani nie uciskało. Podczas ćwiczeń nie 

powinieneś zaglądać do kartki. Możesz nagrać sobie komunikaty na komórkę, 
ale możesz też skorzystać z gotowej ścieżki do tej relaksacji którą można 

znaleźć w Internecie. 

Podczas każdego etapu który teraz nastąpi pamiętaj o spokojnym,miarowym 

oddechu. 

Od czego zacząć...
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1. Wykonaj dwa, jednostajne, relaksujące spokojne oddechy z powolnymi 

wydechami. 

2. Rozpocznijmy od rąk – zaciśnij pięści obu rąk tak, abyś poczuł napięcie. 

Utrzymaj ten stan mniej więcej 5 s, a następnie rozluźnij pięści. Poczuj dogłębnie 

przyjemne odprężenie tym spowodowane. 

3. Dotykając palcami barków, napnij bicepsy oraz barki. Następnie odpuść 
napięcie i rozluźnij się. 
4. Przejdźmy do mięśni twarzy – podnosząc brwi, zmarszcz czoło, tradycyjnie 

odpuść napięcie i poczuj rozluźnienie tym spowodowane. 

5. Zaciśnij powieki, napinając jednocześnie mięśnie wokół oczu. Znowu przez 

chwilę przytrzymaj napięcie i rozluźnij. 

6. Następnie przyciśnij język do podniebienia, napręż go i odpuść napięcie. 

7. Zaciśnij mocno zęby tak abyś poczuł po bokach twarzy wystające kości, 

tradycyjnie rozluźnij. 

8. Opuść głowę na piersi odnotowując napięcie barków i karku, następnie daj 

głowę do tyłu, aby napiąć tylne mięśnie szyi. Ten krok można powtórzyć nawet 

trzykrotnie, ponieważ mięśnie szyi należą do tych najbardziej napiętych. 

9. Napnij mięśnie pleców, wyginając je w łuk. Przytrzymaj i rozluźnij. 

10. Weź głęboki oddech tak, aby wypełnić powietrzem całe płuca, poczuj 

napięcie klatki piersiowej, po czym wykonując powolny wydech rozluźnij jej 

mięśnie. 

11. Napnij mięśnie brzucha, po czym rozluźnij je. 

12. Czas na mięśnie pośladków – tradycyjne napięcie i rozluźnienie. 

13. Schodzimy coraz niżej, napnij mięśnie ud i odpuść. To samo zrób z łydkami. 

14. Czas na stopy – skurcz mocno palce u stóp, poczuj napięcie mięśni temu 

towarzyszące i rozluźnij. 

Teraz na odwrót – skieruj palce do góry jak najbardziej potrafisz. Przytrzymaj i 

zrelaksuj mięśnie. 

Ćwiczenie 
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Teraz czas na, najbardziej przyjemną część całego procesu, a więc 

wizualizacje. Kontemplując swój stan rozluźnienia, wyobraź sobie, że 

znajdujesz się na słonecznej plaży, wśród palm, na twarzy czujesz przyjemny, 

ciepły wietrzyk, a w powietrzu unosi się zapach lekko wzburzonego oceanu. 

Możesz wyobrazić sobie, że leżysz na łące lub gdziekolwiek indziej, ważne 

żebyś poczuł to całym sobą i wszystkimi swoimi zmysłami. Na zakończenie 

oddychaj swobodnie, powoli otwórz oczy, daj sobie chwilę, aby poczuć relaks 

a następnie poruszaj delikatnie rękami i nogami. Nie wstawaj nigdy zrywając 

się, ale wykonuj delikatne ruchy, dopiero potem wstań. Jeśli któraś z części 

ciała wciąż pozostaje napięta, możesz ponowić cykl tylko dla niej. Powiedz 

hasło: jestem spokojny i zrelaksowany, a potem otwórz oczy. Relaksację 
Jacobsona powinno się systematycznie praktykować ponieważ tylko to sprawi, 

że z biegiem czasu będzie wychodzić nam to coraz lepiej. Zastosowanie 

relaksacji jest bowiem niezwykle przydatne w codziennym życiu, ma także 

szerokie zastosowania terapeutyczne. Jeśli opanujesz metodę Jacobsona w 

pozycji leżącej czy siedzącej, będziesz mógł z niej również korzystać w życiu

codziennym, w pracy, w szkole i wszędzie indziej, gdzie napotkasz stresującą 
sytuację. Jej funkcja terapeutyczne to redukcja objawów lękowych, 

wzmocnienie zaufania do siebie, obniża nadciśnienie i poprawa 

funkcjonowanie serca, lepsza jest praca żołądka i jelit, rozwój wyobraźni i 

procesów myślenia, wzmocnienie kontroli nad własnym nastrojem. 
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Dbanie o zdrowie psychiczne powinno nam wejść w nawyk, jak 

np. codzienne szczotkowanie zębów czy mycie rąk. Tylko silna i 

zdrowa psychika pozytywnie oddziałuje na ciało. Nadmiar 

stresu i negatywnych emocji sprzyja rozwojowi wielu chorób, 

nawet nowotworów czy dolegliwości ze strony układu krążenia. 

Trudności psychiczne przejawiają się też zwykle somatycznie: 

bólami, zaburzeniami układu trawiennego, alergiami, a nawet 

problemami dermatologicznymi. Bez codziennych rytuałów 

higienicznych natury psychicznej organizm staje się osłabiony i 

podatny na różnego rodzaju choroby. Dbanie o dobre 

samopoczucie nie tylko prowadzi do szczęścia, ale również 
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń 

psychicznych, takich jak depresja, lęki czy kompulsje oraz 

wpadnięcia w nałóg. 

WWW.EKURSYONLINE.PL


