Поради від психолога
Вправи для зняття стресу та емоційної напруги
Вправа «Релаксація на контрасті»
Щоб ефективно зняти м’язове напруження, спочатку треба його посилити.
Якщо обстановка навколо напружена й ви почуваєте, що втрачаєте самовладання, цей
комплекс можна виконати прямо на місці, за столом, практично непомітно для
навколишніх.
1. Так сильно, як можете, напружте пальці ніг. Потім розслабте їх.
2. Напружте й розслабте ступні ніг.
3. Напружте й розслабте гомілки.
4. Напружте й розслабте коліна.
5. Напружте й розслабте стегна.
6. Напружте й розслабте сідничні м’язи.
7. Напружте й розслабте живіт.
8. Розслабте спину й плечі.
9. Розслабте кисті рук.
10.Розслабте передпліччя.
11.Розслабте шию.
12.Розслабте лицьові м’язи.
13.Посидьте спокійно кілька хвилин, насолоджуючись повним спокоєм. Коли вам
здасться, що повільно пливете,— ви повністю розслабилися.
Вправа «Піджак на вішалці»
Зняти напруження в м’язах можна не лише, лежачи або сидячи, а й стоячи чи навіть
ідучи. Для цього достатньо уявити себе «без кісток», зробленим ніби з гуми, або уявити
своє тіло піджаком, що висить на вішалці. Порухайте тілом, яке, наче вільно висить на
хребті. Відчуйте, як вільно гойдаються руки, плечі, тазовий пояс, коли ви рухаєте
хребтом
Коли людина хвилюється, її дихання прискорюється і стає поверхневим. Щоб не
допустити надмірної емоційної реакції під час стресових ситуацій, потрібно стежити за
тим, щоб дихання залишилося глибоким і повільним.

Вправа «Стирання інформації»
Розслабтеся. Заплющте очі. Уявіть, що перед вами лежить чистий аркуш паперу, олівці,
гумка. Подумки намалюйте на аркуші негативну ситуацію, яку б вам хотілося забути.
Це може бути реальна картинка, образна ситуація. Подумки візьміть гумку й
послідовно «витирайте» з аркуша цю негативну інформацію, доки не зникне ця
картинка. Знову заплющте очі й уявіть собі той самий аркуш паперу. Якщо картинка не
зникла, знову візьміть гумку й «витирайте» її до повного зникнення.
Вправа «Ситечко»
Уявіть, що Ви стоїте ногами на величезному ситечку з дрібними отворами. Уявіть, що
ситечко повільно починає підніматися вгору, проходячи крізь Вас. Відчуйте як стрес
відбивається на Вашому тілі - де болить або ниє. На ситечку залишаються всі Ваші
нездужання і фізичний дискомфорт. Проходячи через голову, це ситечко залишає на
собі всі Ваші негативні думки, переживання. Уявіть собі цей негатив як крупинки
сміття, що залишаються на ситечку. Коли ситечко повністю піднялося над головою уявіть золоте світло, що йде зверху, від великого Сонця. Нехай воно розчиняє весь
негатив разом з ситечком. Після цього золоте світло наповнює все Ваше тіло і
свідомість. Ви повністю розслаблені.
Вправа «Ну і що»
Візьміть аркуш паперу і ручку. Напишіть найтривожнішу Вашу проблему. Припустимо,
Ви погано виконали звіт на роботі. Після чого поставте собі питання «Ну і що?».
Запишіть першу відповідь, яка прийшла в голову, наприклад, «мене звільнять з
роботи». Повторно задайте собі те ж питання «Ну і що?». І запишіть нову відповідь,
наприклад, «я залишуся без грошей». Продовжуйте до тих пір, поки Ваші страхи не
будуть повністю виписані, до кінця вправи Ви відчуєте легкість, колишня проблема не
буде вже здаватися такою жахливою.
Не буває прийомів, які були б ефективними абсолютно для всіх. Комусь легше
нормалізувати свій психологічний стан шляхом розслаблення м’язів, декому – шляхом
рухової активності. Хтось ліпше використовує можливості уяви, а хтось –
абстрактно-логічного
саморегуляції,
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зменшується тривалість негативного впливу стресогенної ситуації, знижується
рівень негативного впливу стресу на організм людини.

