
SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
(Povzeto po www.skupajzazdravje.nijz.si in www.nebojse.si)

Življenje je kot ogledalo: Smeji se ti, če ga gledaš nasmejano.

http://www.skupajzazdravje.nijz.si/
http://www.nebojse.si


SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Sproščamo se lahko na različne načine: preko aktivnosti, ki jih imamo radi (šport, 

hobiji,..) ali s pomočjo tehnik sproščanja. Različnim osebam ustrezajo različne 

vrste sproščanja.

Redna vadba in uporaba tehnik sproščanja v vsakdanjih ima številne pozitivne 

učinke:

• učinkovitejše spoprijemanje s stresom;

• izboljšanje spanca;

• zmanjšanje utrujenosti;

• povečanje samozaupanja;

• blagodejni vpliv na imunski sistem.



1. DIHALNE VAJE

 Najpogostejši in najenostavnejši način sproščanja napetosti.

 Z usmerjanjem pozornosti na dihanje želimo spremeniti dihalni

vzorec in na ta način doseči sproščenost.

 Umirjeno dihanje ugodno vpliva na misli in telo.

 Priporočen čas vadbe: vsaj 15 minut dnevno.



VAJA 1 – Sprostitveno dihanje

Zavzemite udoben položaj: lahko ležite, sedite,…

1. Najprej izdihnite ves zrak skozi usta.

2. Zaprite usta in vdihnite skozi nos in v mislih štejte do štiri. Nato dih zadržite in v

mislih štejte do sedem. Počasi izdihnite skozi usta v celoti in v mislih štejte do osem.

Postopek ponovite skupaj štirikrat.

VAJA 2 - Štetje dihanja

V sedečem položaju, z zravnano hrbtenico glavo rahlo nagnite naprej.

Štejte samo izdihe. Ob prvem izdihu štejte ena. Ob naslednjem vdihu štejte dva in

tako naprej štejte do največ pet. Nato začnite z novim ciklom in ponovno štejte do pet

izdihov.



2. POSTOPNO MIŠIČNO SPROŠČANJE

 Je tehnika, ki nas uči zavestnega sproščanja mišic.

 Vaje je priporočljivo izvajati vsaj enkrat dnevno 15 minut.

 Tehnika se izvaja stoje, sede ali leže, pri čemer je bolj priporočljiv

sedeč položaj.

 Tehnika ni priporočljiva za osebe, ki pogosto doživljajo krče,

srčno-žilne bolnike, nosečnice.

Tehnika pripomore k zmanjševanju mišične napetosti, težavam z

depresijo in anksioznostjo, zmanjševanju bolečin v vratu in križu,

utrujenosti itd.



POTEK VAJE

1. Osredotočimo se na določeno mišično skupino. Npr. za začetek izberite levo dlan.

Nato počasi, globoko vdihnite in na vso moč stisnite mišice ter jih zadržite v napetosti

5 sekund. V našem primeru močno stisnite levo pest.

2. V drugem koraku hitro spustite napete mišice. Pri tem izdihnite zrak. Pri tem se

osredotočite in zaznajte razliko med napetostjo ter sproščenostjo. Nato ostanite v

sproščenosti približno 15 sekund in za tem ponovite drugo vajo z drugo skupino

mišic.

Druge skupine mišic: stopalo (pritisnite prste navzdol), zadnjica (napnite zadnjične

mišice), trebuh (potegnite trebuh navznoter), prsni koš (napnite prsni del telesa),

ramena (povzdignite ramen, kot da bi se z njimi hoteli dotakniti ušes), usta (široko

odprite usta, koliko to dopušča čeljust), oči (tesno zaprite veke), čelo (povzdignite

obrvi kolikor visoko morete), noga (napnite stegenske mišice).



3. ČUJEČNOST

 Prisotnost iz trenutka v trenutek.

 Koncentracija in osredotočenost na dogodek, tisto kar v danem

trenutku s čutili zaznamo.

PRIMER VAJE

Udobno se namesti in svojo pozornost nekaj minut nameni delu telesa, na primer

stopalom ter kaj v njih občutiš. Temu lahko dodaš še druga čutila in se osredotoči na

to, kaj vonjaš, vidiš, slišiš, okusiš v danem trenutku.



Elemente čuječnosti lahko vključiš v vsakdanje dejavnosti:

 Čuječnost pri tuširanju: ustavi se in prisluhni vodi. Občuti kaplje na koži. Vdihni

paro in zaznaj vonj mila.

 Čuječnost pri hoji: skoncentriraj se na občutek hoje, kakšen občutek imaš, ko

dvigneš nogo in kaj občutiš, ko stopiš na tla. Koncentracijo povečaj s

ponavljanjem pri korakanju "leva, desna,.."

 Čuječnost pri prehranjevanju: ko ješ, se popolnoma posveti okusu hrane, njeni

aromi in teksturi hrane, ko jo žvečiš.

 Čuječnost pri pitju čaja: v roko vzemi skodelico in začuti njeno toploto. Z

majhnimi požirki okušaj čaj, pri tem prisluhni zvokom okoli sebe. Zavonjaj

aromo čaja. Osredotoči se na barvo in strukturo čaja.



4. PRIMERI TEHNIK SPROŠČANJA - POSNETKI

Na internetu lahko najdete različne posnetke s tehnikami sprostitve.

Nekaj primerov:

 Dihalne vaje: https://www.youtube.com/watch?v=0Z5Rko266os

 Vodeno sproščanje: https://www.youtube.com/watch?v=FiI5OjHcJ2E

 Za lažje spanje: https://www.youtube.com/watch?v=-VM41ZYbV-8

https://www.youtube.com/watch?v=0Z5Rko266os
https://www.youtube.com/watch?v=FiI5OjHcJ2E
https://www.youtube.com/watch?v=-VM41ZYbV-8

