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Navodila za progresivno mišično relaksacijo 

 
Progresivna mišična relaksacija ali sproščanje nas uči, kako sprostiti mišice s pomočjo enostavnega 

dvostopenjskega procesa, pri katerem najprej napnemo posamezne mišične skupine v telesu, na primer 

vrat in ramena, nato pa napetost sprostimo in zaznavamo občutke ob sproščanju mišic. Ta vaja pomaga 

zmanjševati napetost in stres ter omogoča sprostitev, če smo anksiozni. Pomaga tudi pri zmanjševanju 

telesnih težav, kot so bolečine v trebuhu ali glavoboli, ter izboljša spanec. 

Ljudje z anksioznostjo so čez dan pogosto tako napeti, da občutka sproščenosti sploh ne prepoznajo več. S 

pomočjo vaje se lahko naučite prepoznavati razliko med napetimi in sproščenimi mišicami. Zatem lahko z 

geslom prikličete sproščenost že ob prvem znaku mišične napetosti, ki spremlja anksioznost. Z napenjanjem 

in sproščanjem mišic se naučite zaznavati, kdaj ste sproščeni, pa tudi kdaj ste tekom dneva napeti. 

Nekaj nasvetov: 

 Vaji namenite približno petnajst minut. 

 Poiščite kotiček, kjer jo lahko izvedete, ne da bi vas pri tem kaj motilo. 

 Prvi teden ali dva vadite dvakrat na dan, dokler ne obvladate. Boljši kot postanete, hitreje se boste 

lahko sprostili, ko boste to potrebovali! 

 Ni vam treba biti anksiozni, da bi vadili sproščanje. Pravzaprav je bolje, če z vajami pričnete takrat, 

ko ste umirjeni. Tako se boste laže sprostili tudi takrat, ko boste anksiozni. 

Priprave 

Poiščite tih, udoben kotiček in sedite. Zaprite oči in udobno namestite. Izvrstno je, če imate doma mehak 

gugalnik. Če želite, lahko ležete, vendar je tako večja verjetnost, da boste pri tem zaspali. Čeprav lahko 

sproščanje pred spanjem izboljša spanec, je cilj te vaje učenje sproščanja v budnem stanju. Razrahljajte 

oblačila in ne pozabite se sezuti. Za začetek petkrat počasi, globoko vdihnite. 

Kako vaditi sproščanje 

Odziv napetost – sprostitev  

Prvi korak: Napetost 

Prvi korak je napenjanje določenega dela telesa. Vedno pričnete tako, ne glede na to, katero mišično 

skupino želite sprostiti. Najprej se osredotočite nanjo, na primer, na levo dlan. Nato počasi, globoko 

vdihnite in izdihnite ter na vso moč stisnite mišice; držite približno pet sekund. Pomembno je, da resnično 

občutite napetost mišic, kar lahko celo nekoliko zaboli ali se pri tem zatresete. V našem primeru močno 

stisnete levo pest. 

Pri tem lahko nehote napnemo tudi druge mišice v bližini (na primer, roke ali ramena), zato poskušajte 

napeti ZGOLJ tiste, na katere ste osredotočeni. Ločevanje posameznih skupin mišic postane veliko lažje z 

nekaj vaje. 
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Opozorilo!  Pazite, da se pri napenjanju mišic ne poškodujete. Pri tej vaji nikoli ne bi smeli začutiti močne ali 

ostre bolečine. Mišična napetost naj bo namerna, vendar zmerna. Če imate težave zaradi poškodovanih 

mišic in sklepov ali druge zdravstvene težave, ki omejujejo vašo telesno dejavnost, se prej posvetujte z 

zdravnikom. 

Drugi korak: Sproščanje napetih mišic 

Pri tem koraku hitro sprostite napete mišice. Po petih sekundah pustite napetosti, naj odteče iz napetih 

mišic. Pri tem izdihnite zrak. Začutili boste, kako mišice postanejo ohlapne in mlahave. Pomembno je, da se 

namerno osredotočite in zaznavate razliko med napetostjo in sproščenostjo. To je najpomembnejši del 

celotne vaje. 

Ostanite sproščeni približno 15 sekund, nato napnite drugo skupino mišic in vse skupaj ponovite. Ko 

končate z vsemi mišičnimi skupinami, nekaj časa uživajte v stanju globoke sproščenosti. 

Opomba: Učenje sproščanja telesa in opazovanja razlike med napetostjo in sproščenostjo lahko zahteva 

nekaj časa. Sprva se lahko počutimo nekoliko nelagodno pri osredotočanju na telo, vendar sčasoma 

pričnemo v tem uživati. 

 

Različne mišične skupine 

Med vajo boste sproščali skoraj vse glavne skupine mišic v telesu. Da bi si jih laže zapomnili, začnite pri 

stopalih in se postopoma premikajte navzgor po telesu (ali od glave navzdol, če vam je laže). 

Na primer: 

Stopalo (pritisnite prste navzdol) 

Spodnji del noge in stopalo (prste na nogah in stopala potegnite k sebi in tako napnite mišice meč) 

Cela noga (hkrati z zgornjim napnite še stegenske mišice) 

(ponovite na drugi strani telesa) 

Dlan (stisnite pest) 

Desna roka (stisnite pest ter napnite mišice nadlakti tako, da roko potegnete k ramenu)  

(Ponovite na drugi strani telesa) 

Zadnjica (Napnite zadnjične mišice) 

Trebuh (Potegnite trebuh navznoter) 

Prsni koš (Globoko vdihnite in močno napnite prsni del telesa) 

Vrat in ramena (privzdignite ramena, kot bi se hoteli z njimi dotakniti ušes) 
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Usta (široko odprite usta, kolikor vam dopusti čeljust) 

Oči (tesno zaprite veke) 

Čelo (privzdignite obrvi, kolikor morete visoko) 

Morda vam bo laže, če vas nekdo vodi skozi te korake. Na voljo so tudi posnetki, ki vas vodijo skozi 

progresivno mišično sproščanje (ali kaj podobnega). Lahko pa ustvarite tudi svoj posnetek in se posnamete 

na kaseto ali CD, oziroma prosite prijatelja ali prijateljico z mehkim, umirjenim glasom, naj to stori za vas. 

Zvenelo naj bi približno tako: 

Globoko vdihnite skozi nos ... Nekaj sekund zadržite dih ... Sedaj izdihnite ... In ponovno vdihnite skozi nos 

... Bodite pozorni na svoje telo in občutke ... Pričnite z desnim stopalom ... Stisnite mišice desnega stopala. 

Prste potisnite navzdol, kolikor le gre, zadržite ... zadržite ... Dobro ... Sedaj sprostite stopalo in izdihnite ... 

Stopalo naj bo mlahavo ... Zaznajte razliko med napetostjo in sproščenostjo ... Občutite, kako napetost 

izteče iz stopala kakor voda ... (nato ponovite enako za spodnji del desne noge in nato celo desno nogo itd.) 

 

Napni in spusti na hitro 

Ko dodobra obvladate tehniko »napetosti in sprostitve« in ste jo že nekaj tednov vadili, lahko pričnete s 

krajšo različico progresivne mišične relaksacije. S tem se naučite, kako hkrati napeti večje mišične skupine, 

kar vzame še manj časa. Te mišične skupine so: 

noge in stopala 

trebuh in prsni koš 

roke, ramena in vrat 

Obraz 

Namesto da bi sproščali le eno specifično mišično skupino naenkrat (npr. trebuh), se lahko osredotočite na 

več skupin hkrati (torej na trebuh IN prsni koš). Začnete lahko z osredotočanjem na svoje dihanje med 

napenjanjem in sproščanjem. Pri tej krajši različici vam lahko pomaga, če si med izdihom pri sebi izrečete 

določene besede ali fraze (denimo »sproščen/a«, »spustim«, »miren/mirna«, »mir«, »minilo bo« itd.). To 

besedo ali frazo boste povezali s stanjem sproščenosti; nazadnje bo že misel na to besedo prinesla občutek 

umirjenosti. To je priročno v situacijah, ko je težko izvajati vse korake progresivne mišične relaksacije. 

 

Tehnika popuščanja 

Čas sproščanja lahko še bolj skrajšate tako, da uporabljate samo tehniko »popuščanja«. Prednost 

napenjanja in sproščanja mišic je, da se naučite prepoznavati, kdaj so mišice napete in kakšen je občutek, 

ko so sproščene. 

Ko obvladate tehniko napetosti in sprostitve, lahko začnete s tehniko popuščanja, ki izpusti »napetost« v 

vaji.  
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Na primer, namesto da napnete trebuh in prsni koš, preden ju sprostite, poskušajte zgolj popustiti 

napetost. Najprej bo občutek sprostitve mnogo manj intenziven, kakor če bi prej mišice napeli, vendar 

postane z vajo tudi tehnika popuščanja prav tako sproščujoča. 

 

Zaključna opomba: Ne pozabite redno vaditi progresivne mišične relaksacije, pa če ste anksiozni ali ne. Tako 

bodo vaje bolj učinkovite, ko boste sprostitev resnično potrebovali! Čeprav se vam bodo zdele vaje na 

začetku nekoliko odveč, boste sčasoma pridobili veščino, ki bo lahko pomembno pripomogla k vašemu 

obvladovanju anksioznosti v vsakodnevnem življenju. 

 

Avtorji te različice progresivne mišične relaksacije: 

@Partnerji Britanske Kolumbuje za informacije o duševnem zdravju in odvisnostih (BC Partners for 

Mental Health and Addictions Information), bcpartners@heretohelp.bc.ca 

http://heretohelp.bc.ca/ 
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Program za samopomoč je na voljo kot brezplačen prenos s te strani  

 

 Prevod in priredba: Emanuela Malačič Kladnik 
 Recenzija: prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med., specialistka psihiatrije 

 

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka 
razširjeni Evropski uniji.  
 

 

Izvedba projekta: 
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