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Kedves csoport! 

Három hónapja tantermen kívüli digitális oktatásban zajlik a tanítás és a kollégiumi 

foglalkozások is ebben a formában valósulnak meg. A beszélgetéseink során többen 

elmondtátok, hogy végzősökként sok feladattal, elvárással néztek szembe, amely nagyon 

megterhelő számotokra. Ezért, most egy rendhagyó foglalkozást készítettem nektek. A 

foglalkozás célja, hogy csökkentse a feszültséget, a rátok nehezedő nyomást és tippeket adjak 

számotokra a stressz kezelésére.  

Tippek és feladatok: 

1. Rakj rendet magad körül, teremts magad körül békés, nyugodt környezetet! 

2. Kapcsold be a kedvenc zenédet, vagy amelyiket szívesen hallgatod! A zene felvidít, 

megnyugtat és elgondolkodtat! ♫ 

3. Vegyél egy mély lélegzetet, tartsd bent egy pillanatra, majd lassan fújd ki. Ismételd addig, 

amíg nyugodtnak nem érzed magad! „A mély légzés lassítja a szervezet stresszre adott 

természetes reakcióját, csökkenti a vérnyomást és segít kézbe venni az irányítást„ . 

4. Majd válaszolj a következő kérdésekre és végezd el a következő feladatokat! 

 Mi volt a legjobb dolog, ami történt veled az elmúlt egy hétben? ☼ 

 Mi nevetett meg utoljára? ☺ A nevetés az egyik legjobb stresszoldó, ezért ügyelj rá, 

hogy minden nap sokat nevess! Nézzetek vicces videókat, filmeket, amelyek 

megnevetettnek.  

 Gondolj valami pozitívra és arra koncentrálj! „A vizualizáció a célok elérésének egyik 

legjobb módja. Segít lelassítani az elmét, és a negatív gondolatok elengedésében”.  
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 Vegyél a kezedbe egy tollat, papírt és rajzolj vagy firkálj valamit, ami éppen az eszedbe 

jut. „A nem irányított rajzolás vagy a kontrollálatlan színezés nemcsak remek lazító 

technika, de a kreativitást is fejleszti”. Segíthet még a gondolatok kiírása is, vezess 

például naplót vagy beszéld ki a gondjaidat! Ha rendelkezel stressz-labdával, azt is 

gyúrhatod, ha szükségesnek érzed!  

 „Az érintés felszabadítja bennünk az oxitocin nevű szeretethormont, amely segít 

megnyugodni is”. Öleld meg a szeretteidet vagy simogasd meg a háziállatod, amikor 

csak teheted! 

 Szakíts időt mindennap a mozgásra! A sport is segít a feszültségoldásban!  

Edmund Jacobson nevéhez fűződik a progresszív izomrelaxáció. Ami azon a feltevésen 

alapszik, hogy „az érzelmi tónusunk és az izomtónusunk között összefüggés van, ha az izmaink 

ellazulnak, akkor megszűnik a feszültség, és lelki működésünk is felszabadul. Ha tehát 

pszichésen feszültek vagyunk, az izmaink is megfeszülnek, és ha az izmaink ellazulnak, a 

lelkünk is megnyugszik. A módszer lényege az izommunkával végezhető aktív lazítás.                                                                                                                    

Ez végső fokon a kiegyensúlyozottság, a nyugalom és az önkontroll élményét nyújtja”.                                                                                                           

A következő linkre kattintva és az utasításokat követve ti is kipróbálhatjátok a progresszív 

izomrelaxációt: https://www.youtube.com/watch?v=cBrLYNEUkqo  

 Írj egy messenger üzenetet vagy küldj egy képet, annak a csoporttársadnak, aki éppen 

eszedbe jut!  
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