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ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА РЕЛАКСАЦИЈА?
У овој серији чланака могли
сте се упознати са самим појмом стреса као и ситуацијама
које изазивају стрес. Такође је
било речи и о деловању стреса на наше физичко и ментално здравље.
Наравно поставља се питање како превазићи стрес?
То је заиста комплексан пут
и захтева извесне промене
у многим областима живота.
Али од нечега се мора почети,
а технике релаксације су први
корак.
Релаксаиција
У основи сваког програма
за превазилажење стреса,
као и неких фобија и анксиозности, налази се учење
одређених техника релаксације. Превазилажење стреса
у великој мери зависи од вашег капацитета да се опустите. Ако мислите да то нећете
моћи да научите, варате се.
Свако то може.
Можда ћете помислити да
је много ефикаснији начин
превазилажења стреса физичка активност, гледање ТВ,
лежање у кади, разговор са
пријатељем итд.
Опуштање уз ТВ или у кади
на крају дана нешто је што
нам помаже да растеретимо ум. Ове активности, без
сумње, могу бити опуштајуће.
Међутим то су активности
које краткорочно делују, док
се симптоми стреса и даље
се манифестују у виду неких
физичких симптома, а такође
и на психолошком нивоу.
Значи тим активностима
ви не решавате проблеме у
којима се налазите, већ их на
тај начин само потискујете, и
одлажете њихово решавање.
Релаксација је први корак
ка превазилажењу стреса.
Дубока релаксацĳа односи се
на специфично физиолошко
стање које је потпуно супротно начину на који ваше тело

реагује када је под стресом.
Физиолошке промене
у стању релаксације
Практиковање релаксације
у стањима стреса представља
релаксациони одговор који се
састоји од низа физиолошких
промена:.
• успоравање срчаног ритма
• успоравање дисања
• снижавање крвног притиска
• смањивање мишићне напетости
• успоравање метаболизма
и смањивање потрошње кисеоника
• повећавање биоелектричне активности алфа таласа у
мозгу.
Позитивни ефекти
релаксације
Током последњих 20 година
многа истраживања су се бавила ефектима релаксације и
указала на позитивне ефекте
у скоро свакој сфери живота.
Овде ћу навести само неке.
• Ублажавање генерализоване анксиозности - редовно
вежбање смањује и учесталост и интензитет напада панике, јављања неких страхова
и стања која нам стварају непријатност
• Спречавање акумулације стреса. Неослобођен
стрес тежи да се временом
нагомила. Увођење у стање
физиолошког мировања једном дневно пружа вашем
телу прилику да се опорави
од ефеката стреса. Чак ни
спавање не мора да прекине
нагомилавање стреса уколико себи нисте дозволили да
се дубоко опустите када сте
будни.
• Повећавање енергĳе и
продуктивности -Када сте
под стресом, можете да ра-

дите против себе и постанете
мање ефикасни.
•
Побољшавање
концентрацĳе и памћења.
Редовно упражњавање дубоке релаксацĳе може да
повећа вашу способност
концентрацĳе и спречи ваш
ум да „јури“.
• Спречавање и/или редуковање психосоматских поремећаја, као што су висок притисак, мигрена, главобоље,
астма, чиреви итд.
• Ублажавање генерализоване анксиозности. Многи
људи открили су да редовно
вежбање смањује и учесталост и интензитет напада панике, јављања неких страхова
и других стања која нам стварају непријатност.
•Спречавање акумулације
стреса – неослобођен стрес
се временом гомила. Увођење
у стање физиолошког мировања пружа телу прилику да се
опорави од ефеката стреса.
Чак ни спавање не мора да
прекине нагомилавање стреса уколико себи нисте дозволили да се дубоко опустите
када сте будни.
• Повећавање енергĳе и
продуктивности. (Када сте

под стресом, можете да радите против себе и постанете
мање ефикасни.)
•
Побољшавање
концентрацĳе и памћења.
Редовно упражњавање дубоке релаксацĳе може да
повећа вашу способност
концентрацĳе и спречи ваш
ум да „јури“.
• Редукцĳа несанице и умора. Учење да се опустите води
дубоком и чвршћем сну.
• Спречавање и/или редуковање психосоматских поремећаја, као што су висок притисак, мигрена, главобоље,
астма, чиреви итд.
• Јачање самопоуздања и
смањивање тенденцĳе самоокривљавања. Код многих
људи, стрес и претерана самокритичност иду заједно.
Када сте опуштени, осећаћете се боље и понашати
ефикаснĳе.
• Побољшање учења код
деце – деца која практикују
релаксацију много боље и
брже уче. Ово је очекивано,
јер кад смо опуштени побољшава нам се и концентрација
и пажња.
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