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TÉCNICA  DA  AUTORRELAXAÇÃO  PSICOFISIOLÓGICA 

 

Definologia. A técnica da autorrelaxação psicofisiológica  “- dos nervos, dos músculos e 

da mente - é a ação voluntária, progressiva, de afrouxar todo o soma e a própria mente (passividade 

mental), permitindo a liberação do energossoma e, depois, do psicossoma portando a consciência 

intrafísica, no desenvolvimento da projeção consciencial lúcida” (VIEIRA, 2013, p. 132).  

Especialidade.  Projeciologia. 

Sinonímia: 1. Estratégia para descontração física. 2. Estratégia de liberação do 

energossoma. 3. Técnica da relaxação muscular progressiva. 4. Técnica de relaxe muscular e 

mental. 

Antonímia: 1. Técnica de alongamento muscular. 2. Técnica de meditação.  3. Técnica da 

hetero-hipnose.  4. Técnicas anestésicas. 

 

I.  FINALIDADE  DA  TÉCNICA  

 

 Objetivo.  Alcançar a imobilidade completa, a semiletargia ou a indução do estado de 

anestesia em cada uma das áreas do corpo humano, superando as condições de tensão muscular e 

psíquica, a ansiedade e a insônia (VIEIRA, 2009, p. 432). 

Aplicabilidade.  A técnica é indicada para quem deseja se projetar lucidamente.  

Efeitos.
:
 Eis 5 possíveis efeitos homeostáticos da aplicação da técnica, em ordem 

alfabética: 

1.  Diminuição da ansiedade. 

2.  Diminuição da tensão muscular. 

3.  Eliminação da insônia (VIEIRA, 2013, p. 132).   

4.  Projeção consciente lúcida.  

5.  Soltura holochacral. 

 

II.  DESCRIÇÃO  DA  TÉCNICA  

 

Procedimento. A técnica é explicada a seguir em 10 passos a ser aplicada nesta ordem no 

período de 30 minutos:  

          “01. Isole-se em quarto fechado onde você não seja perturbado enquanto estiver praticando 

os exercícios. Fique nu ou use roupas leves e folgadas. 

02.  Deite-se no leito ou sente-se em poltrona confortável. Cerre as pálpebras. 

03.  Enrijeça os músculos, contando devagar, de 1 a 5. Então, relaxe por 20 segundos 

antes de exercitar outro grupo de músculos. Não contraia os músculos até o extremo das próprias 

forças. Apenas enrijeça-os. 

04.  Quando iniciado o estado de autorrelaxação, não ceda aos desejos inconvenientes de 

coçar-se, engolir em seco, pigarrear, tossir ou mexer com dedos e articulações. 
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05.  Contraia e relaxe cada grupo de músculos duas ou 3 vezes. Procure inspirar o ar 

quando contrair, prender a respiração quando contar e expirar quando relaxar. 

06.  Concentre a atenção na sensação de contrair e relaxar, alternadamente, os músculos 

de área orgânica específica. Mantenha o resto do soma quieto. 

07.  Faça de conta estar o todo do próprio ser (ou consciência) localizado tão somente na 

parte do soma na qual você está atuando. A técnica deve constituir, ao mesmo tempo, exercício 

mental, primeiro, e, logo em seguida, exercício físico, orgânico. 

08.  Retese e relaxe, de repente, a partir dos músculos dos dedos, da mão, do antebraço, do 

bíceps, de lado, depois do lado oposto. Faça o mesmo com os músculos da cabeça, a começar pelo 

alto do crânio (topo, bregma, cocuruto ou sincipúcio). 

09.  Em seguida, retese e relaxe os músculos do rosto, da testa, dos olhos, das pálpebras, 

das faces, do queixo e da boca. Mais adiante, retese e relaxe os músculos do pescoço, das costas, 

dos ombros, para trás e para frente; e os do peito e do abdome. 

10.  Por fim, retese e relaxe  os músculos das nádegas, das pernas, dos pés, dos dedos dos 

pés, primeiro de lado, depois do lado oposto.” (VIEIRA, 2013, p. 132) 

 

Ambiente. As 6 características necessárias ao ambiente otimizado para aplicação da 

técnica  são apresentadas em ordem alfabética: 

1.  Arejado. 

2.  Blindado energeticamente. 

3.  Com temperatura confortável. 

4.  Fechado. 

5.  Livre de bagulhos energéticos.  

6.  Silencioso. 

 

Recursos.  Eis 4 recursos otimizadores para a aplicação da técnica, em ordem alfabética  

(VIEIRA, 2013, p. 132): 

1.  Cama. 

2.  Poltrona. 

3.  Roupas leves e folgadas. 

4.  Sons relaxantes. 

 

Atributos. Eis 5 atributos e qualidades necessárias ou qualificadoras da para a aplicação 

da técnica, em ordem alfabética: 

1.  Capacidade imaginativa. 

2.  Concentração. 

3.  Domínio energético. 

4.  Disciplina.  

5.  Vontade. 
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Pré-requisitos. Não há. 

 

Otimizadores. Eis 5 fatores otimizadores dos resultados da aplicação da técnica, em 

ordem alfabética: 

1.  Atender as carências afetivo sexuais.  

2.  Atender as necessidades fisiológicas. 

3.  Carga horária de sono suficiente. 

4.  Chuveirada hidromagnética antes da aplicação da técnica. 

5.  Realização de caminhadas, até transpirar. 

6.  Repetir diariamente por 2 semanas (VIEIRA, 1994, p. 132). 

 

Evitações. Eis 4 evitações na aplicação da técnica apresentadas em ordem de prioridade 

decrescente:  

1.  Quando há possibilidade de ser interrompido. 

2.  Quando muito cansado. 

3.  Alimentar-se excessivamente poucas horas antes. 

4.  No período da noite por serem indutores do sono (VIEIRA, 1994, p. 132). 

 

Impedimentos. Eis 2 fatores impeditivos, impossibilitadores da conscin aplicar a técnica, 

em ordem de gravidade decrescente:  

1.  Patologias que impedem o controle do soma. 

2.  Não ter local adequado. 

 

Técnicas. Eis 3 técnicas complementares otimizadoras, em ordem alfabética:  

1.  Mobilização das energias conscienciais (VIEIRA, 2009, p. 584). 

2.  Técnica da base intrafísica blindada (VIEIRA, 2003, p. 124). 

3.  Técnica da imobilidade física vígil (VIEIRA, 1997, p. 122). 

4.  Técnica das posturas projetivas (VIEIRA, 2009, p. 940). 

 

Laboratórios. Eis 3 laboratórios indicados para otimizar a aplicação da técnica em ordem 

de prioridade decrescente:  

1.  Imobilidade Física Vígil. 

2.  Técnicas Projetivas. 

3.  Estado Vibracional. 
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