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Autogenní trénink
1. Tíha – celé mé t lo je t žké; p íjemný pocit tíhy v celém mém t le; mé t lo je jako z kamene, jako z kovu, olova;
t lo je t žké;
2. Teplo – celé mé t lo je teplé; p íjemný, h ejivý pocit tepla v celém mém t le; jakoby na mé t lo svítilo slunce,
jako bych byl/a pono en/a v p íjemn teplé lázni;
3. Klidný dech – m j dech je klidný, hluboký, pravidelný; dýchá se mi; dýchá mi to;
4. Klidný tep – m j tep je klidný, silný, pravidelný; srdce tepe klidn , pravideln ;
5. Teplo v b iše – mé b icho je teplé; p íjemný, h ejivý pocit tepla v b iše; jakoby mi na b iše ležel termofon,
jakoby mi na b icho svítilo slunce; b icho teplem proudí;
6. Chladné elo – mé elo je chladné, chladivé; p íjemný pocit chladu na mém ele; jako bych stál/a u okna
a p íjemný chladivý vánek ovíval mé elo; jakoby mé elo bylo ble ounce modré.
Cílem AT je: Horké srdce (plné síly, „ohn “, vitality, zdravých emocí) a Chladná hlava (jasn a racionáln
uvažující, p ijímající jak v ci intuitivní, tak intelektuální).
Probouzení : uv domíme si, že všechny ostatní pocity zmizí a do bd lého stavu p etrvá pouze pocit klidu, míru a pohody ,,,
vitality a energie v celém mém t le;
zhluboka se nadechneme do b icha; pohneme prsty na rukou, prsty na nohou, otev eme pomalu o i, protáhneme se a uv domíme
si pocit klidu, míru a harmonie v celém svém t le i mysli.
- Tato formulace m že být libovoln , individuáln zm n na, je však dobré zachovávat tuto svou formulaci konstantní,
nau enou opakovaným cvi ením (jako kteroukoli jinou sugesci) a asem je možno k ní dodávat aktuáln pot ebné
individuální formulky.
- Tento postup je možno užívat pro probouzení z libovolného stavu uvoln ní, relaxace.

Pamatujte, prosím, stále na základní a všudyp ítomný protiklad „tenze“ a „relaxace“.!
OTUŽOVÁNÍ
Jak za ít s otužováním: P i prvním otužování to nep ehán jte... Ú inek nezávisí na rychlosti postupu (!)
1) Postupná metoda - Nejd íve se sprchujte vlažnou vodou, pak postupn p idávejte podíl vody studené.
2) Kontrastní metoda - Nejd íve se sprchujte vlažnou vodou, pak dále p idávejte podíl teplé vody, až do míry
snesitelnosti. Chvíli vydržte – až se t lo p íjemn proh eje. Následn pus te pouze studenou vodu
a nasm rujte jen na okrajové ásti t la (chodidla – po kotníky, ruce – dlan a h bety rukou). Po n kolika
dnech (týdnech) m žete postupn za ít s p esouváním chladné vody na celé t lo – nejlépe v tomto postupu:
RUCE (od h betu ruky k rameni -- z podpaždí do dlan -- opakovan ); NOHY (z vnit ní strany kotníku
k rozkroku - od ky le po vn jší stran dol ke kotníku); NA KON ETINÁCH je vhodné jakoby
„p eskakovat“ klouby; TRUP (nejprve b icho, pak hrudník, p ípadn záda – od hrudní ásti k bederní);
HLAVA (nejprve obli ej, pak uši a následn vlasovou ást hlavy).
Otužování se doporu uje provád t každé ráno, vhodné však je i ve erní sprchování.
emu se vyvarovat – klasické otužování – venkovní prostory – studené eky atp.:
1. Pokud nejste na otužování zvyklí a osprchujete se ne studenou, ale ledovou vodou, výsledkem nebude utužení vaší imunity,
ale po ádné nachlazení. 2. P edtím, než vlezete do vody, byste m li být rozeh átí, rozcvi ení. 3. Neotužujte se krátce
po sportovním výkonu. 4. Nadm rné oblékání a p etáp ní místnosti vaši otužilost snižuje, proto se obojímu vyvarujte.
5. Ihned po otužování se po ádn osušte (t ením ru níku podpo íte prokrvení organismu) a oble te. 6. Nepodstupujte statické
otužování ve van napln né vodou, kde máte omezený rozsah pohybu. 7. Sprchování studenou vodou by zpo átku nem lo trvat
déle než 2 minuty. 8. Jakmile se otužovat p estanete, otužilost b hem n kolika týdn poklesne. Proto je d ležité otužovat se
pravideln . Po delším p erušení otužování je t eba za ít od za átku.
Lé ivé ú inky otužování: pomáhá proti bolesti zad; je silnou zbraní proti nachlazení, angín a ch ipce; upev uje psychiku;
p ízniv p sobí proti alergiím, v edovým chorobám a vysokému krevnímu tlaku; onemocní-li otužilec, pr b h nemoci je
mnohem leh í než u neotužilc ; umož uje lépe se p izp sobit teplotním výkyv m okolí; posiluje celý imunitní systém a pomáhá
tak lépe zdolávat všechny nemoci.
Pro koho není vhodné: Otužování není vhodné pro akutn nemocné (nap . ani p i akutní ch ipce, angín ap.),
zvlášt pak pro jedince se srde ními potížemi. D ti a starší lidé by se m li otužovat mírn ji, postupn ji.
V p ípad nejistoty se pora te se svým léka em.

