
Dzień dobry, 

Zapraszamy do piątkowej relaksacji 
 

 

Pamiętajmy o stworzeniu odpowiednich warunków: zapewnieniu ciszy, 
wygodnym miejscu do leżenia lub siedzenia (materace, karimaty, dywan) i 
wcześniejszym przewietrzeniu pomieszczenia. Niezbędna będzie spokojna i 
odpowiednio dobrana muzyka. 

 

 

MOTYL 

Zapraszam was do w podróż do krainy fantazji, w czasie 
której spotkacie pewne zwierzę. Zwierzę to rodzi się jakby dwukrotnie. Za 
każdym razem wygląda inaczej. Kiedy rodzi się po raz drugi, wtedy może 
żeglować w powietrzu na swoich przepięknych skrzydłach. Często podziwiamy 
wspaniałe kolory i wzory na jego skrzydłach. Nie zdradzajcie, o jakim zwierzęciu 
mówię. Usiądźcie spokojnie, zamknijcie oczy. Oddychajcie głęboko i spokojnie. 
Wyobraźcie sobie, że każdy z was jest zmęczoną małą gąsienicą. Leżycie 
spokojnie i cicho, otulenie mnóstwem cienkich jedwabnych nitek – jak pod 
chroniącą was kołdrą. Podczas gdy śpicie, wasze ciało rośnie. Wkrótce 
nadejdzie czas kiedy wyjdziecie ze swojej bezpiecznej otoczki jako motyle. Na 
wiosnę obudzicie się ze swojego snu i zobaczycie, jak przez kokon przebija 
kolorowe światło słońca. Światło to jest piękne i ciepłe. Macie ochotę opuścić 
ciemności swojego kokonu. Wyobraźcie sobie, jak kokon otwiera się z jednego 
końca. Bardzo powoli wychodzicie z kokonu, w którym tak długo byliście. Każdy 
jest teraz przepięknym motylem. Siadacie i rozpościeracie swoje skrzydła. 
Robicie to bardzo, bardzo powoli, ponieważ skrzydła są jeszcze wilgotne i 
muszą wyschnąć. Rozpościeracie skrzydła i zauważacie, że są lśniące, kolorowe i 
mają piękne wzorki. Czujecie siłę w swoich małych skrzydłach i chcecie 
sprawdzić, jak można dzięki nim latać. Zaczynacie swój pierwszy lot. 



Zauważacie, że możecie sterować lotem. Upajacie się uczuciem, że możecie 
poruszać skrzydłami. Lecicie w ciepłym słońcu. Wyglądacie jak latający kwiat. 
Dokąd polecicie? (1 minuta).Teraz wiecie, że możecie polegać na swoich 
pięknych skrzydłach. Wylądujcie gdzieś na ziemi i otulcie się skrzydłami, jak 
płaszczem. Przybieżcie teraz swoją ludzką postać. Zachowajcie w pamięci 
lekkość i piękno swojego lotu. Przeciągnijcie się, otwórzcie oczy i bądźcie znowu 
tutaj – orzeźwieni i pełni energii. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4 

https://www.youtube.com/watch?v=CTW5wraavsI 

 

Życzymy przyjemnej relaksacji i udanego weekendu 
 

 


