
Leżenie w pozycji aktywnego wypoczynku

1.Połóż się na macie do jogi bądź kocu/grubym dywanie. Ważne żeby powierzchnia była w miarę 
twarda. 

2. Pod głowę podłóż książki z miękką okładką – ich ilość będzie indywidualna – znajdź taką 
wysokość, żeby twoja głowa leżała równolegle do powierzchni na której leżysz. Nie chcesz żeby 
broda była skierowana ani w górę, ani w dół. Wysokość stosu książek powinna być taka by 
kręgosłup (plecy, szyja, głowa) był w jednej linii.

3. Zegnij nogi w kolanach, połóż ręce na biodrach lub wzdłóż ciała (jak ci wygodniej), stopy oprzyj 
o matę na szerokość bioder. Chcesz aby twoje kolana były skierowane w górę, nie nachylały się ku 
sobie ani nie odchylały od siebie. Jeżeli wyczuwasz sporo napięcia w okolicach bioder, pozwól 
kolanom zetknąć się na środku. Po jakimś czasie sprawdź czy możesz je odchylić do pozycji 
centralnej bez napięcia mięśni.

4. Oddychaj normalnie, zauważ w jaki sposób oddychasz, nie próbuj nieczego na siłę zmienić.

5. Leżenie w pozycji aktywnego wypoczynku polega na MYŚLENIU I ZAUWAŻANIU a nie na 
ROBIENIU.  Zacznij zauważać jak leżysz, gdzie są punkty oparcia ciała. Jeżeli zauważysz 
jakiekolwiek napięcie, nic z tym nie rób, ale pomyśl o ‘wydłużeniu, poszerzeniu i zmiękczeniu’ 
tego miejsca.

6. Nie zamykaj oczu, chyba że jesteś tak zmęczony/zmęczona albo że potrzebujesz snu. Wtedy utnij
sobie drzemkę:) Następnym razem zobacz czy możesz nie zamykać oczu i być 
świadomym/świadomą tego co się dzieje dookoła ciebie: przestrzeni pokoju lub innego miejsca 
gdzie leżysz (ogrodu, pola, łąki, plaży), odgłosów które słyszysz, sposobu w jaki leżysz, tego co 
myślisz.



7. Jeżeli zauważysz że masz ‘rozbiegane myśli’, łagodnie wróć do poczucia siebie i przestrzeni 
wokół. Nie próbuj się skupiać ani koncentrować, bądź jedynie świadomym/świadomą tego co 
wewnątrz i na zewnątrz ciebie.

8. Pomyśl o konkretnych kierunkach myślowych, które pomogą ci w odnalezieniu balansu:

• głowa oddala się od ramion
• szyja miękka i swobodna
• plecy wydłużają i rozszerzają się
• kolana do góry, oddalają się od stawów biodrowych
• pomyśl o przestrzeni w stawach: głowowo-szyjnym, barkowych, łokciowych, biodrowych, 

kolanowych, przestrzeń w kostkach, przestrzeń w nadgrastkach i pomiędzy palcami u rąk i u
nóg

• kręgosłup opada i wydłuża się
• miednica opada i rozszerza się
• klatka piersiowa łagodnie faluje wraz z oddechem
• oczy patrzą miękko
• lewa łopatka oddala się od prawego biodra
• prawa łopatka oddala się od lewego biodra
• łopatki oddalaja się od siebie

9. Oddech: zaobserwuj cykl wdechów i wydechów, bez zmieniania czegokolwiek. Pozwól 
wydechowi zaistnieć tak długo jak to możliwe bez pchania/napinania mięśni brzucha. Poczekaj 
chwilę a potem pozwól na powrót wdechu. Zauważ jak mobilne są twoje żebra. Czy pozwalasz 
klatce piersiowej na swobodny ruch? Zauważ, zaobserwuj, NIC NIE ZMIENIAJ.

10. Wstań po 10-15 minutach pamiętając by nie podnosić najpierw głowy. Przekręć się na bok 
(najpierw kierujesz swoje oczy, potem przekręcasz głowę, potem resztę tułowia), potem przejdź do 
klęku podpartego, do klęku a potem wstań.

Uwagi ogólne

A. To nie jest ćwiczenie. Czas który sobie dajesz na leżenie w pozycji aktywnego wypoczynku jest 
czasem wyciszenia, obserwacji i myślenia. Dzięki temu poznajesz lepiej swój umysł i ciało i dajesz 
sobie szansę na regenerację. Rozwijasz umiejętność obserwacji i bycia świadomym siebie oraz 
przestrzeni dookoła siebie bez skupienia i bez nadmiernego napięcia.

B. W każdym momencie możesz wstać, ruszyć ręką lub nogą. Nigdy nie leż jeżeli jest ci 
niewygodnie, nie zmuszaj się do tego. Możesz świadomie zdecydować, że chcesz pozostać w danej 
pozycji trochę dłużej, żeby poeksperymentować z twoim myśleniem i reakcją na niewygodę. 
Zawsze kiedy odpuszczasz napięcie, twoje ciało ma szansę na wygodniejszą pozycję. Czasami 
zajmuje to sporo czasu zanim nauczysz siebie takiego wyciszenia, spokoju i obserwacji, aby twoje 
ciało mogło odpuścić. Dlatego najlepiej jest leżeć w miarę regularnie, najlepiej codziennie.

C. Nie ma najlepszej pory dnia na leżenie w pozycji aktywnego wypoczunku. Rano doda ci to 
energii, wieczorem – pozwoli na uwolnienie mięśni od napięć dnia, w środku dnia pozwoli na 
złapanie drugiego oddechu. 


