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Kdo není zasv ěcen do tradi ční Usui Shiki Ryoho Reiki, pot řebuje stále

více získávat energii a zbavovat se stres ů. Nemá-li možnost čast ěji

se dostat do p řírody je lepší relaxovat. Klid a uvoln ěnost

získáme nejlépe denním za řazováním n ěkteré relaxa ční techniky. Nap řed

je t řeba n ěco zd ůraznit. Je t řeba, aby se člov ěk nau čil relaxovat

sám, bez jakékoliv berli čky, a ť už je to relaxa ční hudba, nebo

sugestivní hlas osoby vedoucí relaxaci -obzvlášt ě poslouchá-li člov ěk

stále jeden hlas, nebo pouští-li si stále stejnou kazetu. To potom by

mohlo dojít k reflexu "Pavlovových ps ů" a člov ěku by se mohlo stát,

že nemá-li svou "berli čku" nedokáže se uvolnit. Je to stále čast ěji

se vyskytující problém. Proto si dnes probereme další zp ůsob

kontrastní relaxace.

Kontrastní relaxace s napínáním svalstva jak si ji popíšeme

neznamená, že svaly napínáme k řečovit ě, ale vneseme do svalstva

takové nap ětí, abychom v nap ětí bez potíží dokázali n ějakou dobu

vydržet. Dále si řekneme, že nám v ůbec nebude vadit, když se nám p ři

příkazu t řeba "napnout prsty" napne celá noha, nebo část t ěla, kam

sv ůj p říkaz posíláme. Za čneme pravou nohou. Dáme si p říkaz k napnutí

prst ů, pak chodidlo, lýtko, koleno, stehno a hýždi. Pak p řejdeme

stejným zp ůsobem na levou nohu. Následuje pravá paže: napneme nejprve

prsty s dlaní, potom p ředloktí, nadloktí, rameno. P řejdeme na levou

paži, stejným zp ůsobem ji napneme, nadechneme se a ztuhneme. Po

chvilce vydechneme a za čneme uvol ňovat pravé rameno, nadloktí,

předloktí, prsty s dlaní, potom uvol ňujeme stejn ě levou paži, pak

pravou nohu, hýždi, stehno, lýtko, chodidlo s prsty a stejným

způsobem levou nohu. Poté zkusíme napnout plynule od spoda nahoru

pravou nohu, levou nohu, pravou paži, levou paži a op ět s nádechem

ztuhneme. Po výdechu uvol ňujeme op ět odshora dol ů -pravou paži, levou

paži, pravou nohu, levou nohu. Chvili čku se uvolníme, odpo čineme a s

jedním nádechem napneme od spoda nahoru v jedné vln ě celé t ělo a s

výdechem je zase odshora dol ů uvolníme.

Teprve nyní za čneme uvol ňovací p říkazy. Za čínáme op ět u pravé nohy.

Myšlenkou ťukneme do každého prstu zvláš ť. Potom si p ředstavíme, že

obemkneme myšlenkou nárt i chodidlo pod prsty jakoby obru čí myšlenky,

sjedeme k pat ě, vrátíme se k prst ům a když op ět jedeme obru čí

myšlenky k pat ě, již cítíme, že jsou nárt i chodidlo uvoln ěné,

vlá čné, t řeba i teplé. P řes patu postoupíme na kotník a op ět obru č
myšlenky nasadíme nad kotníkem a postupujeme po bérci nahoru ke



kolenu, zpátky dol ů a znovu nahoru - to už budeme mít pocit, že je

holení svalstvo uvoln ěné, lýtko je vlá čné a teplé. P řejdeme myšlenkou

na koleno a projedeme si myšlenkou stehno nahoru k hýždi, zp ět ke ko-

lenu a když se vracíme op ět k hýždi, máme pocit, že nám stehenní

svaly tíhnou k zemi. P ředstavíme si, že nám myšlenka uvol ňuje hýždi.

Ješt ě jednou si projedeme myšlenkou celou pravou nohu od spodu až k

hýždi a stejn ě postupujeme pak s levou nohou. Máme celý spodek

uvoln ěný. P řejdeme na pravou paži. Ťukneme zase myšlenkou do každého

prstu zvláš ť, pak se soust ředíme na st řed dlan ě s pocitem, že se ze

st ředu dlan ě rozlévá uvoln ění a teplo po celé dlani i h řbetu ruky.

Obručí myšlenky p řejdeme p řes záp ěstí po p ředloktí k loktu, zpátky

dol ů, znovu nahoru p řes loket po nadloktí až k ramenu, pak zp ět k

loktu a znovu k ramenu. Ješt ě jednou projedem myšlenkou celou pravou

paži od spoda nahoru. Totéž u činíme s levou paží. Potom si myšlenku

nasadíme t ěsně pod hlavou na šíji a zkusíme si projet celou plochu

zad až ke kostr či, pak si všimneme klínu, b řišních sval ů, m ůžeme mít

pocit, že se nám b řicho propadá, že je vlá čné a teplé, zastavíme se u

hrudních a prsních sval ů, kr čních sval ů a zdržíme se u obli čeje.

Uvědomíme si, jestli se nám nedotýkají zuby, rty se dotýkají jenom

jemn ě, jazyk je uvoln ěný, brada, tvá ře jako by se propadaly, uši,

líce, nos, ví čka, o či, obo čí, spánky, čelo je t ěžké. Ješt ě jednou si

můžeme, máme-li k tomu chu ť, nebo cítíme-li pot řebu, projet celé t ělo

myšlenkou odspoda nahoru a jsme úpln ě uvoln ěni. Cítíte tu slast?

Okolí p řestává existovat, vnímáte jen p říjemné, krásné uvoln ění,

propadáte se kamsi do hlubin... Usnete-li, nic si z toho ned ělejte.

Tělo to z řejm ě pot řebovalo. Cílem relaxace je, aby t ělo bylo uvoln ěné

a mysl p ři tom vnímavá. Časem se to nau číte. Vyruší-li vás n ějaká

myšlenka, nebo podn ět zven čí, nic si z toho ned ělejte, nerozebírejte

to, za čněte znovu tam, kde jste skon čili p řed vyrušením, nebo úpln ě
znova. Relaxaci ukon číme zvyšováním nádech ů. Každý další nádech je o

něco hlubší a m ůžeme si p ři tom p ředstavovat, že nadechujeme čistou

energii. Pak ud ěláme maximální nádech, vydechneme a už se o dýchání

nestaráme, za čneme se protahovat - nejprve pravou paži do vzpažení,

protáhneme od sebe levou nohu a pravou paži co nejdál, vrátíme pravou

paži a vzpažíme levou, protáhneme pravou nohu a levou paži, vzpažíme

obě paže a protáhneme se jako když ráno vstáváme, v četn ě
pořádného zívnutí. Posadíme se stále ješt ě se zav řenýma o čima,

usmějeme se sami pro sebe tak, abychom se úsm ěvem celí naplnili

a s p řesv ědčením, že budeme úsm ěvy okolo sebe rozdávat, si o či

otev řeme. Namaskára!


