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KOLEKTYW UCIELEŚNIENIE

Kolektyw Ucieleśnienie to nieformalna grupa praktyczek różnorodnych nurtów pracy 
z ciałem i somatyki: masażu sportowego i leczniczego, shiatsu, masażu tajskiego i osteothai. 
Naszymi umiejętnościami chcemy zasilić bliskie naszemu sercu ruchy społeczne na rzecz 
sprawiedliwości społecznej, bezwarunkowego wsparcia dla wszystkich osób uciekających 
przed wojną, dyskryminacją, a także migrujących w poszukiwaniu lepszych warunków do 
życia. Naszymi działaniami pragniemy wzmacniać ruchy wypracowujące rozwiązania i ofe-
rujące alternatywy dla wyniszczającego nasz świat kapitalizmu i imperializmu, inicjatywy 
walczące o prawa kobiet, osób trans i niebinarnych, postulujące prawo do bezpiecznej 
i legalnej aborcji na żądanie oraz destygmatyzujące pracę seksualną. W naszym spojrzeniu 
wszystkie te obszary są ze sobą ściśle powiązane. Samostanowienie o swoim ciele jest dla 
nas równie ważne, jak jego dobrostan. Krytycznie patrzymy ponadto na kapitalistyczne 
zawłaszczanie idei „troski o siebie” w formie przemycającej hurtem opresyjne dla wielu 
wzorce piękna, normatywizujące określony typ ciała i figury, a także wymazujące wyklu-
czenie klasowe i kwestię finansowej (nie)dostępności oferowanych usług.

Widzimy naglącą potrzebę edukacji ruchów oddolnych w zakresie wiedzy o traumie i na-
rzędzi, które możemy samodzielnie wykorzystać w celu regulacji układu nerwowego. Ucie-
leśnienie ma więc na celu wsparcie i wzmacnianie emancypacyjnych ruchów społecznych 
poprzez:

indywidualne sesje pracy z ciałem

działania edukacyjne dla aktywistek/ów w obszarze terapeutycznego dotyku, zdrowia 
psychofizycznego, wiedzy o traumie i układzie nerwowym; przekazywanie aktywist-
kom/om konkretnych narzędzi, które pozwolą im udzielać sobie wzajemnie wsparcia

promocję wiedzy na temat politycznego spojrzenia na zdrowie, pracę z ciałem i so-
matykę; zwiększanie świadomości na temat wypalenia i zrównoważonego aktywizmu

AUTORKA

Asia Kubiakowska, PhD: razem z Gabą Galdamez Munoz i Martą Lenartowicz współtworzę 
Ucieleśnienie. Jestem zaangażowaną w ruchy społeczne badaczką, autorką i edukatorką. 
Przez ostatnie lata oprócz opracowywania doktoratu na temat inkluzywności oddolnych 
przestrzeni edukacyjnych w ruchach społecznych w Niemczech moją równoległą pasją 
i pracą był, i jest terapeutyczny dotyk. Jako Sensib Bodywork specjalizuję się w osteo-
thai – nurcie łączącym masaż tajski z osteopatyczną wiedzą i precyzją. Obecnie jestem 
ponadto w trakcie 3-letniego szkolenia somatycznej pracy z traumą Somatic Experien-
cing. Prócz indywidualnych sesji terapeutycznego dotyku oferuję warsztaty dla ruchów 
społecznych z zakresu somatyki, masażu i automasażu, a także auto- i koregulacji układu 
nerwowego.  
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DISCLAIMER

Poniższa broszura ma charakter poradnika DIY. Nie jest materiałem naukowym ani me-
dycznym. Proponowane ćwiczenia NIE są pomyślane jako substytut profesjonalnej pomo-
cy psychoterapeutycznej ani somatycznej terapii traumy. Są to narzędzia, które każda/y 
z nas może zastosować bez profesjonalnego przygotowania, by radzić sobie z trudnymi 
i przytłaczającymi sytuacjami życia codziennego, które szczególnie w obecnej sytuacji spo-
łeczno-politycznej i szczególnie w kręgach osób angażujących się w pomoc humanitarną 
są nadzwyczaj częste.  

Jeśli czujesz, że twoja kondycja psychiczna jest poważnie nadwyrężona, obserwujesz 
u siebie oznaki możliwej depresji, wypalenia lub doznałaś/eś traumy szokowej (nagłego, 
poważnego wydarzenia, z którym nie możesz sobie poradzić) – koniecznie zgłoś się po 
specjalistyczną pomoc.  Listę zaufanych, godnych polecenia gabinetów psychoterapeu-
tycznych i psychiatrycznych przyjaznych osobom LQBTQIA, BIPoC (Black, Indigenous, 
People of Colour), a także osobom praktykującym alternatywny (np. antykapitalistyczny 
i antykonsumpcyjny) styl życia i/lub relacji (np. niemonogamicznych) będziemy powoli 
tworzyć i uzupełniać na naszej stronie internetowej www.ucielesnienie.com.
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Autonomiczny układ nerwowy

Przywspółczulny Współczulny
(reakcja walki lub ucieczki)

Nerw błędny grzbietowy
(reakcja zamrożenia)

Nerw błędny brzuszny
(bepieczeństwo i otwartość)
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TEORIA

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY 
I FIZJOLOGIA REAKCJI NA ZAGROŻENIE

Autonomiczny układ nerwowy reguluje wszystkie podstawowe funkcje ludzkiego ciała, 
w tym organów wewnętrznych. Działa on automatycznie, bez naszej świadomej kontroli. 
Na bieżąco reaguje on na często sprzeczne ze sobą potrzeby przetrwania i zaangażowa-
nia społecznego. Gdy autonomiczny układ nerwowy wchodzi w stan ochrony, jedynym 
naszym celem staje się przetrwanie. System jest wtedy zamknięty na bliskość i zmianę. 
W stanie zaangażowania społecznego priorytetem staje się zaś zdrowie, wzrost i odbudo-
wa systemu. Można powiedzieć, że cały czas borykamy się z dylematem równoważenia 
dążenia do przetrwania i tęsknoty za kontaktem i bliskością.

Autonomiczny układ nerwowy kształtuje się z biegiem życiowych doświadczeń. Już w ło-
nie matki, a następnie w rodzinie wczesne doświadczenia wpływają na jego kształt, two-
rząc nawykowe wzorce reagowania. Dobra wiadomość jest taka, że skoro autonomiczny 
układ nerwowy uczy się na podstawie doświadczeń, to nowe doświadczenia mogą też 
zmienić jego kształt. Nawykowe wzorce reakcji mogą zostać przerwane i mogą ukształto-
wać się nowe.

Jak widzisz na poniższej grafice, autonomiczny układ nerwowy składa się z dwóch głów-
nych gałęzi (a fizycznie – zwojów nerwów): układu przywspółczulnego i współczulnego. 
Z uwagi na podział układu przywspółczulnego na nerw błędny brzuszny i nerw błędny 
grzbietowy – możemy wyróżnić trzy oddzielne ścieżki neuronalne realizujące wspólną 
funkcję: zapewnienie przetrwania.

Budowa autonomicznego układu nerwowego. Dwa odgałęzienia – trzy ścieżki
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Według teorii poliwagalnej w miarę wytwarzania się w autonomicznym układzie nowych 
ścieżek neuronalnych starsze zostają zachowane, wciąż oferując właściwe dla siebie wzor-
ce reakcji przetrwania. W ten sposób ewolucyjnie wytworzyła się w autonomicznym ukła-
dzie nerwowym wielość strategii i reakcji adaptacyjnych. W toku ewolucji do oferowa-
nego przez nerw błędny grzbietowy systemu znieruchomienia, który był mechanizmem 
przetrwania naszych przodków – gadów – najpierw dołączył współczulny system mobi-
lizacji wraz z opcją walki i ucieczki. Jeszcze później wytworzył się nerw błędny brzuszny, 
umożliwiający system komunikacji społecznej i nawiązywania kontaktów. W miarę zatem, 
jak powstawały nowe systemy, a starsze były jednocześnie zachowywane, wyłaniała się 
hierarchia autonomicznego układu nerwowego.
 

NERW BŁĘDNY BRZUSZNY 
PRZYWSPÓŁCZULNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Nerw błędny (łac. nervus vagus) jest głównym elementem przywspółczulnej gałęzi au-
tonomicznego układu nerwowego. Jest to dziesiąty z dwunastu nerwów czaszkowych. 
Średniowieczne łacińskie słowo vagus dosłownie oznacza „wędrowny”, ponieważ jest to 
najdłuższy nerw (a raczej cała „rodzina” dróg neuronalnych) naszego ciała. Łączy on mózg 
z najważniejszymi organami: sercem, płucami, żołądkiem, trzustką, śledzioną, wątrobą, je-
litem cienkim, początkiem jelita grubego, nerkami. Reguluje rytm oddechu, tempo bicia 
serca, a także funkcje trawienne. 80% jego włókien wysyła informacje z jelit do mózgu. Nie 
bez powodu mówi się więc, że jelita to drugi mózg. Biorąc wspólny początek w pniu mó-
zgu, dalej nerw błędny rozgałęzia się na nerw błędny grzbietowy i nerw błędny brzuszny: 
nerw błędny grzbietowy reguluje przede wszystkim pracę narządów poniżej przepony, zaś 
nerw błędny brzuszny oddziałuje przede wszystkim na narządy powyżej przepony.

Ewolucyjna chronologia rozwoju trzech ścieżek autonomicznego układu nerwowego
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Dominacja nerwu błędnego brzusznego to doświadczenie bycia częścią świata, połącze-
nia z samym sobą, umiejętności docierania do innych, otwartości na zmiany i posiadania 
możliwości wyboru. Spoiwem różnorodnych doświadczeń wynikających z aktywacji nerwu 
błędnego brzusznego jest poczucie bezpieczeństwa. W tym stanie odpoczywamy, rozluź-
niamy się i regenerujemy po zagrożeniu i stresie, a więc po reakcji pobudzenia współczul-
nego układu nerwowego.

Dominacja nerwu błędnego brzusznego objawia się następująco:

rozluźnienie spiętych mięśni, wyprostowana postawa ciała, otwarta klatka piersiowa, 
wolne miękkie ruchy, miękkie spojrzenie i zrelaksowana twarz

obniżenie ciśnienia krwi i pulsu, ciepłe dłonie

ocieplenie skóry i przywrócenie rumieńców

aktywacja trawienia, zrelaksowany brzuch, pobudzone wydzielanie śliny

zwolnienie i pogłębienie oddychania

przywrócenie dopływu krwi do peryferyjnych naczyń krwionośnych (przywracające 
skórze rumieńce i ciepło), poczucie żywotności i kontaktu ze wszystkimi częściami ciała

przywrócenie układowi odpornościowemu normalnego działania

wydzielanie płynów ciała

WSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY

Sytuacje życiowe nieraz przekraczają możliwości regulacyjne nerwu błędnego brzusznego. 
Nie tylko choroba i traumatyczne wydarzenia najprawdopodobniej przeciążą nasz system. 
Także i poważniejsze wyzwania dnia codziennego mogą wywołać dysregulację systemu. 
Poczucie osamotnienia, zbyt wiele obowiązków, praca w trudnym otoczeniu, problemy 
w bliskich relacjach, nie wspominając już nawet o warunkach społeczno-politycznych, 
z którymi mamy obecnie do czynienia... Zgodnie ze ścieżką hierarchii autonomicznego 
układu nerwowego, kiedy pojemność nerwu błędnego brzusznego zostanie wyczerpana, 
przesuwamy się o stopień w dół hierarchii i wchodzimy w energetykę współczulnego ukła-
du nerwowego oraz doświadczenia walki i ucieczki. Tutaj reakcja przetrwania jest napę-
dzana przez adrenalinę i kortyzol. Zalany mobilizującą energią, nie szukasz już interakcji 
społecznych i kontaktu, ale skupiasz się wyłącznie na przetrwaniu. Ciało przechodzi do 
działania, a zdolność do złożonego, elastycznego rozumowania zostaje zaburzona. Współ-
czulny układ nerwowy działa na układ nerwowy jak pedał gazu i stawia nas w gotowości 
do skonfrontowania się z nagłymi sytuacjami i zagrożeniami.
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Aktywacja współczulnego układu nerwowego objawia się następująco:

przyspieszenie akcji serca i wzrost ciśnienia krwi

wstrzymanie oddechu, płytki oddech lub hiperwentylacja, oddech przez usta

wywołanie odpływu krwi z układu trawiennego do mięśni; mięśnie się napinają, aby 
przygotować się do akcji, ścisk w gardle lub splocie słonecznym, sztywna, skurczona 
klatka piersiowa, podnoszenie i zaokrąglanie ramion oraz górnych pleców, napięcie na 
twarzy, napięcie w nogach i dłoniach (dłonie zaciskające się w pięści)

wstrzymanie funkcji trawiennych, wstrzymane wydzielanie śliny, suchość w ustach, ścisk 
w żołądku

silne pobudzenie, drżenie rąk i/lub nóg, pocenie się dłoni

zwężenie naczyń krwionośnych i wywołanie odpływu krwi ze skóry do dalszych części 
ciała (skóra staje się blada i zimna), co przygotowuje na potencjalne zranienie

rozszerzenie źrenic, rozkurczenie mięśni powiek i skupienie wzroku

NERW BŁĘDNY GRZBIETOWY 
PRZYWSPÓŁCZULNEGO UKŁADU NERWOWEGO

Kiedy mobilizacja współczulnego układu nerwowego nie przynosi skutecznego rozwiąza-
nia problemu i zażegnania niebezpieczeństwa, autonomiczny układ nerwowy robi ostat-
ni krok w dół hierarchii, przechodząc w stan aktywacji nerwu błędnego grzbietowego, 
a wraz z nią uruchamia reakcję znieruchomienia. Nazywany jest czasem prymitywnym ner-
wem błędnym, jego aktywacja powoduje wyłączenie całego systemu i przejście w tryb 
konserwacji. Doświadczenie dominacji nerwu błędnego grzbietowego jest biologiczną 
odpowiedzią na to, co wydaje się nieuchronne. Autonomiczny układ nerwowy twórczo 
znajduje w ten sposób drogę wyjścia z tarapatów poprzez odrętwienie, odłączenie i dy-
socjację. Ze stanu nerwu błędnego grzbietowego trudno jest znaleźć bezpośrednią dro-
gę powrotną do stanu nerwu błędnego brzusznego. Na początku wychodzenia z zapaści 
następuje mianowicie moment mobilizacji i aktywacji współczulnego układu nerwowego. 
Bez odpowiedniej regulacji (jak na przykład opisanego w części praktycznej przywołania 
wewnętrznych zasobów, zaangażowania społecznego lub zorganizowanego wyładowania 
wygenerowanej energii) aktywacja będzie dla systemu zbyt silna do skontenerowania. 
W konsekwencji – zamiast przejścia do stanu relaksacji i otwartości właściwego dla nerwu 
błędnego brzusznego nastąpi aktywacja nerwu błędnego grzbietowego, a z nią ponowna 
zapaść i dysocjacja. Dramatycznie zwalniają wtedy wszystkie procesy zachodzące w ciele, 
a energia wygenerowana do przetrwania w momencie zagrożenia nie ulega rozładowaniu.  
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Zamrożenie objawia się następująco:

poczucie zimna

brak czucia w nogach i/lub rękach

patrzenie się „tępo” w przestrzeń, nieobecny wzrok utkwiony w jeden punkt

głowa spuszczona w dół

Naszym celem we wszystkich przedstawionych dalej ćwiczeniach będzie więc wspieranie 
łatwiejszego powrotu do regulacji. Kiedy przecieramy i utrwalamy ścieżki powrotu do wy-
regulowanego stanu, odzyskujemy wrodzoną rezyliencję. Nerw błędny brzuszny łączy się 
z węzłem zatokowo-przedsionkowym, który reguluje rytm bicia serca. Połączenie to nazy-
wamy hamulcem błędnym, ponieważ ma ono zdolność spowalniania lub przyspieszania pra-
cy serca, wspierając w ten sposób elastyczne reagowanie na wyzwania dnia codziennego. 
Dzięki elastycznemu hamulcowi błędnemu jesteśmy zdolni nie tylko reagować na wyzwa-
nia, ale także przyglądać się im i na nie odpowiadać z miejsca refleksji oraz analizy sytuacji. 
Gdy układ błędny nadzoruje reakcje współczulne i grzbietowo-wzgórzowe, mózg się wyci-
sza. Jest to stan przywspółczulnego „odpoczynku i regeneracji”. Następuje wtedy ponadto 
doładowanie i odżywienie mitochondriów, czyli wewnątrzkomórkowego źródła energii.

NEUROCEPCJA

Autonomiczny układ nerwowy nieustannie poszukuje sygnałów bezpieczeństwa i jest 
czujny na oznaki niebezpieczeństwa, aby pomóc Ci w orientacji i podjęciu właściwego 
w danej sytuacji działania. Wewnątrz ciała słucha tego, co dzieje się w twoich organach, na 
zewnątrz – skanuje otoczenie, a pomiędzy – wyczuwa twoje połączenia z innymi układami 
nerwowymi. Sygnały o zagrożeniu życia powodują przejście w aktywację nerwu błędnego 
grzbietowego, a więc w stan unieruchomienia lub zapaści. Sygnały o niebezpieczeństwie 
powodują zaś przejście do współczulnego stanu walki i ucieczki. Sygnały bezpieczeństwa 
aktywują gałąź brzuszną nerwu błędnego i system zaangażowania społecznego. Uczucie 
głodu, wielkość i temperatura pomieszczenia, kontakt z krzesłem, uśmiechnięta lub zagnie-
wana twarz drugiej osoby to tylko niektóre z doświadczeń, które są odbierane przez nasz 
proces neurocepcji i wywołują określoną reakcję autonomicznego układu nerwowego. 
Neurocepcja jest doświadczeniem podkorowym, zachodzącym poza naszą świadomością. 
Zawsze działa w służbie przetrwania, kierując nas albo w stronę zaangażowania społecz-
nego i otwartości, albo ochrony i zamknięcia. Na długo przed tym, zanim dana informacja 
dotrze do mózgu, by uformować myśl, nasza neurobiologia już podejmuje działanie. Jest 
ona pierwotna względem racjonalnej oceny sytuacji, refleksji i decyzji. Na podstawie do-
świadczeń interakcji z ludźmi i odczuć, jakie wyzwalają w nas różne miejsca i sytuacje neu-
rocepcja tworzy nawykowe wzorce kontaktu lub ochrony. Z czasem na podstawie prze-
szłych doświadczeń twój wewnętrzny radar jest skalibrowany tak, by reagować w sposób 
uznany przez twój autonomiczny układ nerwowy za optymalny.
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TRAUMA

W zdrowym układzie nerwowym zachodzą stałe cykle aktywacji i rozładowywania. Gdy 
mechanizmy regulacji i elastycznego przechodzenia między tymi stanami są w jakiś sposób 
zakłócone, mówimy wtedy o symptomach stresu traumatycznego. Pojawia się – w przypad-
ku nadmiernej aktywacji układu współczulnego – hiperaktywność, panika, hiperczujność 
i manie, trudności z oddychaniem, chroniczne napięcia mięśniowe, ból, bezsenność, a w przy-
padku nadmiernej aktywacji układu przywspółczulnego – niski poziom energii, wyczerpanie, 
niska odporność, depresja, apatia, dysocjacja, niezdolność do nawiązywania relacji.

Trauma jest wynikiem zdarzenia, które narusza naszą warstwę ochronną i tym samym po-
zostawia nas z poczuciem przeciążenia i niemocy. Traumatyczne zdarzenia mogą przybrać 
różną formę: wypadek, upadek, operacje i zabiegi chirurgiczne, ciężkie choroby, kontuzje, 
śmierć bliskich, zaniedbania w dzieciństwie, wojny, katastrofy naturalne, przemoc seksual-
na. Jeżeli energia, którą uruchomiliśmy w momencie zagrożenia nie zostanie potem w bez-
piecznych warunkach rozładowana (u zwierząt jest to np. odruch otrząsania się), pozostaje 
ona uwięziona i zablokowana w układzie nerwowym. Na skutek tego współczulny układ 
nerwowy pozostaje w stanie chronicznego pobudzenia, co wywołuje taką reakcję fizjolo-
giczną, jakby zagrożenie było stałe. Tę właśnie uwięzioną w układzie nerwowym energię 
przetrwania nazywamy traumą. Inaczej można zdefiniować traumę jako: „To, co się dzieje 
z człowiekiem, gdy dzieje się za dużo za szybko, za dużo zbyt długo albo za mało zbyt 
długo” (Duros & Crowley 2014 w: Dana, s.7). Trauma jest wewnętrznym kaftanem bez-
pieczeństwa, który się tworzy w momencie, kiedy stan przerażenia zostaje zamrożony 
w czasie. Dławi on rozwój poczucia istnienia i tłamsi próby pójścia w życiu naprzód. Odłą-
cza nas od nas samych, od innych, od natury i od ducha. Kiedy przytłacza nas zagrożenie, 
jesteśmy jak zastygli w lęku, tak jakby cała nasza instynktowna energia przetrwania została 
pobudzona, ale jakbyśmy nie mieli dokąd pójść.

PRAKTYKA POWRACANIA DO CIAŁA

„Zwierzęta na wolności, chociaż stale są narażone na atak, rzadko bywają straumatyzo-
wane. Dzikie zwierzęta są praktycznie odporne na symptomy traumy. Chociaż człowiek 
ma mechanizmy regulujące niemal identyczne z tymi, które mają zwierzęta. Często są one 
tłumione przez zahamowanie pochodzące z nowej kory (racjonalny umysł). To prowadzi do 
formowania się konstelacji takich jak ból, dysfunkcje poznawcze, niepokój oraz poczucie 
naruszenia [granic]. Poprzez skupianie świadomości na odczuciach cielesnych człowiek 
jest w stanie uzyskać dostęp do regenerujących działań fizjologicznych. Pozwala to na 
bezpieczne, stopniowe uwalnianie i neutralizowanie niezwykle pobudzonych energii uak-
tywnionych w służbie przetrwania. Nieregulowane pobudzenie, uprzednio zablokowane 
w układzie neuromięśniowym i nerwowym, może zostać rozładowane i dopełnione, co 
przeciwdziała wystąpieniu stresu pourazowego oraz go rozładowuje” – Peter Levine



11

Współczesne badania naukowe jednoznacznie potwierdzają założenia tradycji wschod-
nich, że ludzie gromadzą emocje w ciele, a zwłaszcza w mięśniach, powięziach i organach 
wewnętrznych. Kierując uwagę do ciała, a także za pomocą ruchu i dotyku pomagamy roz-
ładować zmagazynowane emocje z przeszłości, a także jesteśmy w stanie zmienić wzorce 
reakcji autonomicznego układu nerwowego. Z perspektywy nurtów somatycznych praca 
z ciałem, emocjami i psychiką jest nierozdzielna, i musi obejmować wszystkie te elementy 
jednocześnie, aby dokonała się trwała transformacja.

W obliczu sytuacji, którą nasze ciało odbiera jako śmiertelne zagrożenie, nasz organizm 
odcina bodźce z ciała, jednym słowem: przestajemy czuć ciało, a wraz z nim ból, zimno 
czy głód. Jest to reakcja obronna, nastawiona na przetrwanie: musimy przestać czuć, aby 
przetrwać. I dlatego to także przez ciało prowadzi droga powrotna – do równowagi i pełnej 
obecności. Odczuwanie, nazywanie i identyfikowanie tego, co dzieje się w nas w środku 
jest więc pierwszym krokiem do poprawy naszego stanu psychofizycznego. Badania poka-
zują, że patrzenie na stany pobudzenia jako na funkcjonalne i potrzebne reakcje naszego 
ciała zmniejsza intensywność aktywacji i ułatwia dostęp do regulujących zasobów. Prosta 
czynność nazywania reakcji wpływa na autonomiczny układ nerwowy i stymuluje funkcje 
nerwu błędnego. Kiedy z uważnością przyglądamy się reakcjom autonomicznego układu 
nerwowego, ze współczuciem traktujemy doświadczenia, odczucia i potrzeby ciała oraz 
szanujemy każdą jego reakcję, jest to początek do „zaprzyjaźnienia się” z układem nerwo-
wym. Pierwszym krokiem jest tutaj więc nauczenie się rozpoznawania i nazywania stanów 
naszego ciała.

REZYLIENCJA I REGULACJA

„Rezyliencja to zdolność uginania się pod wpływem wiatru, podążania z prądem, stawiania 
czoła przeciwnościom losu. Jest ona niezbędna do przetrwania i rozkwitu zarówno indywi-
dualnych istot ludzkich, jak i całych społeczeństw” – Linda Graham

Z punktu widzenia autonomicznego układu nerwowego rezyliencja to zdolność do po-
wrotu z aktywacji układu współczulnego (walka lub ucieczka) lub nerwu błędnego grzbie-
towego (zamrożenie, zapaść) do dominacji nerwu błędnego brzusznego. W rezyliencji nie 
chodzi o to, by zawsze znajdować się w stanie relaksacji i otwartości, ale raczej o to, by 
móc elastycznie nawigować między różnymi stanami życia codziennego i zbudować od-
porność wystarczającą do przetrwania momentów traumatycznych. Terapia traumy jak So-
matic Experiencing polega zatem na budowaniu większej rezyliencji poprzez wielokrotne 
przeprowadzanie klientek/ów przez cykle regulacji, dysregulacji i przywracania regulacji 
(tzw. pendulacja). Rezyliencja jest w naszym życiu tym, co pomaga zachować nadzieję, kie-
dy sytuacja wydaje się całkowicie beznadziejna, uruchomić skuteczną reakcję przetrwania 
w obliczu niebezpieczeństwa, kontrolować poziom stresu w stale stresującym otoczeniu 
i iść naprzód, kiedy świat wokół przepełniony jest cierpieniem.
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Na koniec ważna informacja, o której warto pamiętać nie tylko w kontekście działań spo-
łeczno-politycznych, ale i kontaktów oraz relacji z innymi ludźmi w ogóle. Tylko w stanie 
osadzenia, spokoju i bezpieczeństwa, a więc w stanie aktywacji nerwu błędnego brzuszne-
go jesteśmy naprawdę otwarci na innych ludzi i ich doświadczenie.

Na to, by ich w pełni zobaczyć i usłyszeć, otworzyć się na nich, wchodzić w relacje, a tym 
samym ryzykować zranienie. Tylko w tym stanie mamy też dostęp do współczucia – wobec 
siebie i wobec innych. Stan aktywacji nerwu błędnego brzusznego i współczucie tworzą 
pętlę sprzężenia zwrotnego, która wzmacnia i pogłębia oba doświadczenia. Kiedy jesteśmy 
zakotwiczone w spokoju i bezpieczeństwie, nasza zdolność do współczucia potęguje się. 
I na odwrót: więcej momentów współczucia, których doznajemy, przeciera nam szybszy 
i łatwiejszy szlak powrotu do aktywacji nerwu błędnego brzusznego. Widzimy tu jasno, 
dlaczego z punktu widzenia neuronauki pomaganie innym lub działanie na rzecz innych 
(aktywizm) jest także działaniem pomagającym nam samym regulować się w obliczu zagro-
żenia. A także – że praktykowanie autoregulacji jest działaniem w służbie innym osobom, 
stwarzającym dla innych kotwicę stabilności, bezpieczeństwa, empatii i życzliwości, umoż-
liwiającym innym dostrojenie układów nerwowych do naszej stabilnej frekwencji. Regulu-
jąc siebie – wspieramy regulację całego ekosystemu wokół nas i utrzymujemy stabilność 
pola somatycznego, którego częścią jesteśmy. A zatem ogłaszam, że praca z układem ner-
wowym jest działaniem politycznym i tym samym zapraszam do części praktycznej!  

PRAKTYCZNE 
ĆWICZENIA
Poniżej proponuję proste ćwiczenia, które może wykonać każda osoba bez wcześniejsze-
go przygotowania, dysponując jedynie własnym ciałem, pięcioma minutami oraz spokoj-
nym miejscem, w którym może odbyć praktykę. Są to ćwiczenia, które wypracowałam dla 
siebie przez ostatnie lata na bazie umiejętności i wiedzy w zakresie terapeutycznego do-
tyku (masażu tajskiego i osteothai), wieloletniej praktyki taoistycznych sztuk energetycz-
nych (qigong i tai chi), a także metody somatycznej pracy z traumą Somatic Experiencing, 
w której się obecnie kształcę.

Wszystkie poniżej proponowane praktyki są praktykami somatycznymi, czyli cielesny-
mi. Bazujemy tu na felt sense – odczuciach bezpośrednio z ciała. Procesy emocjonalne 
i poznawcze na czas ćwiczenia spróbujmy odłożyć na dalszy plan. Najważniejsza jest tu 
uważność i ciekawość wobec odczuć i bodźców pojawiających się bezpośrednio podczas 
ćwiczeń, w czasie rzeczywistym. Nie staraj się wykonywać tych ćwiczeń perfekcyjnie. Sta-
raj się nie oceniać, nie analizować i nie interpretować, stań się ciekawskim obserwatorem 
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tego, co dzieje się w twoim ciele. Przed każdym ćwiczeniem zamknij na chwilę oczy i za-
uważ: co czujesz obecnie w twoim ciele? Co czujesz w szczęce, twarzy, ramionach, gardle, 
klatce piersiowej, brzuchu, udach, stopach? Czy może z jakichś innych części twojego ciała 
płyną obecnie wyraźne doznania? Ten sam check z zamkniętymi oczami wykonaj po każ-
dym ćwiczeniu. Sprawdź, czy zauważasz jakieś zmiany w ciele? Każdą praktykę wykonuj 
bardzo powoli. Zrób ją trzy razy wolniej, niżbyś ją wykonał/a odruchowo. To jest ważne!  

ODDECH

TEORIA:

Oddychanie, myślenie i odczuwanie są ze sobą powiązane przez autonomiczny układ 
nerwowy. Autonomiczna regulacja i poczucie bezpieczeństwa pojawiają się, gdy serce 
i oddech są w harmonii. Ta synchronizacja sercowo-oddechowa jest funkcją dróg nerwu 
błędnego. Choć oddech jest procesem autonomicznym, do którego nie jest potrzebna na-
sza świadoma uwaga, możemy go również świadomie kształtować. Świadomie regulowane 
ćwiczenia oddechowe mogą inicjować stan spokoju, aktywować potrzebny moment mo-
bilizacji energii, zwiększać zdolność uwagi i czujność oraz ożywiać nasz system zaangażo-
wania społecznego.

Do uspokojenia pobudzonego układu współczulnego możesz wykorzystać narzędzie, któ-
re zawsze masz pod ręką, niezależnie od sytuacji: swój oddech. Głęboki oddech do brzu-
cha wspiera pełną wymianę tlenu i wydalenie dwutlenku węgla. Przepona jest połączona 
z nerwem błędnym. Jej ruch stymuluje jednocześnie nerw błędny,  tym samym spowalnia-
jąc rytm serca i obniżając/stabilizując tętno.

We wszystkich poniższych ćwiczeniach staraj się oddychać przez nos. (Oddychanie przez 
usta aktywuje współczulny układ nerwowy – działający w momentach silnego pobudzenia, 
odpowiedzialny za reakcję walki lub ucieczki.) Ćwiczenia wykonuj w wygodnej pozycji, sie-
dząc na przykład na krześle (opierając obie stopy mocno na ziemi), lub w siadzie skrzyżnym, 
jeśli jest on dla ciebie komfortowy.

PRAKTYKA:

Jedną z metod oddechowych wspomagających uspokojenie jest wydłużanie wyde-
chu. Aktywuje to przywspółczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za odpoczynek 
i trawienie. Wydychasz więc w pełni, po czym wstrzymujesz oddech na końcu wyde-
chu. Przykładowy rytm: wdech, licząc do 6, wydech, licząc do 8, wstrzymanie, licząc do 
2-4. Spróbuj tego rytmu, po czym znajdź właściwy dla ciebie – właściwy to znaczy taki, 
że cały czas pozostajesz w strefie komfortowego dla ciebie oddechu i nie forsujesz się.
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Spokojnie, głęboko oddychając przez nos, skieruj uwagę na doznania, jakie powodu-
je strumień powietrza wdychanego do nozdrzy. Towarzysz swoją uważnością powie-
trzu, przebywającemu swoją drogę. Wyobraź sobie, że przechodzi ono przez twoje 
nozdrza, gardło, klatkę piersiową, przeponę, brzuch, aż do dna miednicy, zasilając 
i odżywiając po kolei wszystkie te obszary. Wyobraź sobie, jak wraz z wydechem usu-
wasz z ciała napięcia nagromadzone w miejscach, przez które przechodzi wdychane 
powietrze. Obserwuj zmiany i doznania w ciele: czy coś się zmienia? Czy coś nowego 
się pojawia?

UZIEMIENIE

Usiądź wygodnie na krześle. Wyślij swoją uwagę do stóp. Poczuj ich kontakt z podłożem. 
Czy czujesz, że twoje stopy mocno i stabilnie spoczywają na ziemi? Czy podłoże daje ci 
mocne oparcie? Jeśli nie – przyciśnij stopy na parę sekund mocno do ziemi, aktywując 
mięśnie nóg. Powtórz to kilka razy. Cały czas obserwuj swój oddech. Czy zachodzą w nim 
jakieś spontaniczne zmiany?

ZASOBY

TEORIA:

Nasz układ nerwowy stymulowany jest nie tylko przez zewnętrzne zdarzenia, ale w równie 
dużym stopniu przez nasze myśli, przywoływanie zdarzeń, sytuacji i stanów. To, o czym 
myślimy, wywołuje realne zmiany w naszym układzie nerwowym i wywołuje dalsze reakcje 
psychofizjologiczne (zrób mały eksperyment: pomyśl o soku z cytryny – czy pojawiają się 
jakieś mimowolne reakcje?). Wiedza ta znana jest od tysięcy lat w kulturach tradycyjnych, 
gdzie wykorzystuje się transformacyjną moc przywoływania intencji i zbiorowego wpro-
wadzania się w odpowiedni mindset. Wewnętrzne, odpowiednio nakierowane procesy 
myślowe stają się tym samym pierwszym krokiem do realizacji upragnionego stanu lub 
celu. Przykładem może być tutaj buddyjska medytacja Loving kindness, w której z empatią 
i miłością myślimy o istotach coraz nam bardziej odległych lub wręcz wrogich. Badania 
pokazują, że podczas takiej medytacji wzrasta poziom oksytocyny w organizmie, która ma 
bezpośredni wpływ zarówno na nasz stan psychoemocjonalny, jak i procesy fizjologiczne. 
W nurcie somatycznej terapii traumy Somatic Experiencing mamy zaś praktykę przywoły-
wania zasobów. Możemy po nią sięgnąć w momentach aktywacji, czyli niepokoju, zdener-
wowania, zagubienia, paniki, przeciążenia lub dysocjacji. Zasób to działanie, które przesu-
wa cię w górę hierarchii autonomicznego układu nerwowego w kierunku nerwu błędnego 
brzusznego, a gdy już się tam znajdziesz, pomaga ci tam pozostać.
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PRAKTYKA:

Daj sobie pięć minut na tę praktykę, znajdź bezpieczne, spokojne miejsce, gdzie mo-
żesz zaczerpnąć kilka głębokich oddechów, przyjąć wygodną, rozluźnioną postawę 
ciała. Sprawdź, jak się masz w ciele. Poświęć jeden głęboki wdech i wydech po kolei: 
głowie, twarzy, szyi, ramionom, klatce piersiowej, górnym plecom, środkowym ple-
com, dolnym plecom (lędźwia i krzyż), brzuchowi, miednicy, udom, kolanom, łydkom, 
stopom.

Teraz czas na przywołanie zasobu. Naszym zasobem może być (prawdziwe lub wy-
imaginowane) miejsce, ukochana osoba, coś, co uwielbiasz robić, ulubione zwierzę, 
które nas wzmacnia, uspokaja, wprawia w stan, w którym jest nam dobrze, bezpiecz-
nie, przyjemnie. Myśląc o zasobie, obserwuj, czy i co zmienia się w twoim ciele: czy 
zachodzą jakieś zmiany w oddechu, odpuszczają spięcia mięśniowe, pojawia się jakiś 
impuls do ruchu lub do zmiany postawy ciała?

Jeśli tak – nie idź za tym bodźcem od razu. Zauważ najpierw sam impuls do ruchu, po 
czym wykonaj ruch, ale bardzo powoli. Zwróć uwagę, że twoje ciało wykonuje ruch, 
gdy wydajesz mu „wewnętrzną komendę”. Skieruj swoją uwagę na ten mechanizm. 
Co sprawia, że twoje ciało się rusza?

Zakończ praktykę trzema głębokimi, jakościowymi wdechami i wydechami. Nie forsuj 
ich, weź je w naturalnym dla ciebie rytmie i tempie. Jeśli pojawia się naturalny impuls 
do wydania przy wydechu dźwięku, jak westchnienie czy mruczenie – pójdź za tym! 
Nasze ciało wie najlepiej, co je wspiera. Wydawanie jednostajnych, niskich dźwięków 
czy mruczenie stymuluje nasz nerw błędny będący najdłuższym nerwem przywspół-
czulnego układu nerwowego, odpowiedzialnego za relaks, uspokojenie, poczucie bez-
pieczeństwa.

Tutaj też warto wspomnieć o praktyce odnajdywania na co dzień momentów, które można 
symbolicznie nazwać „przebłyskami słońca”. „Przebłyski słońca” to chwile doświadczenia 
dominacji nerwu błędnego brzusznego, które pojawiają się w naszym codziennym życiu, 
a często pozostają niezauważone. W naszej neurobiologii mamy zaprogramowaną tenden-
cję do negatywnego nastawienia i jest to oprogramowanie mające zapewnić nam prze-
trwanie. Jesteśmy biologicznie przygotowani do zwracania większej uwagi na zdarzenia 
negatywne niż pozytywne i często nie dostrzegamy momentów doświadczenia spoko-
ju, stabilności i relaksu, które współistnieją z momentami dysregulacji i aktywacji. Takie 
rzeczy, jak widok przyjaznej twarzy, kojący dźwięk czy zauważenie czegoś przyjemnego 
w otoczeniu pozostają najczęściej w naszej percepcji niezauważone. Podstawowym kro-
kiem w kształtowaniu naszego układu nerwowego jest więc dostrzeganie tych pozornie 
mało spektakularnych przebłysków, zatrzymywanie się w tych momentach, aby je zauwa-
żyć, uznać, przyjąć i nakarmić się nimi, a następnie nie przegapić kolejnych.
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BODY SCAN

TEORIA:

Praktyka śledzenia bodźców pojawiających się w ciele jest nie tylko podstawową metodą 
Somatic Experiencing, ale przede wszystkim wielotysięcznych tradycji wschodnich, jak 
taoizm czy buddyzm.

PRAKTYKA:

Ta praktyka polega na „skanowaniu” ciała od czubka głowy aż po podeszwy stóp, po-
przez wysyłanie uważności, a z nią głębokiego jakościowego oddechu do możliwie 
wszystkich miejsc w ciele. Zaczynamy tu oczywiście od dużego stopnia ogólności (na 
przykład: głowa, twarz, szyja, ramiona i barki, klatka piersiowa, górne plecy – piersio-
wy odcinek kręgosłupa, dolne plecy – lędźwia i krzyż, brzuch, miednica, uda, kolana, 
łydki, stopy). Wraz z nabieraniem większej wprawy w tej praktyce możemy zwiększać 
stopień szczegółowości i wyodrębniać coraz to więcej punktów w obrębie wyżej wy-
mienionych części ciała, np. głowy, klatki piersiowej czy brzucha.



17

Gdy wysyłamy uwagę w dane miejsce w ciele – ograniczamy się po prostu do obser-
wacji i zauważenia, co się w tym miejscu dzieje. Jak mawia taoistyczny mistrz Bruce 
Fratzis: „Usiądź Twoją świadomością na tym miejscu jak kura, która wysiaduje jajko”. 
Nie staraj się nic zmieniać ani forsować. Jedynie zauważ – z ciekawością i pełną ak-
ceptacją, bez oceniania, interpretowania ani analizowania. Po czym wyślij tam głęboki 
oddech.

Ulga pojawi się spontanicznie, a jej oznaką będzie głębszy oddech, westchnienie, zie-
wanie, mrowienie, ciepło, śmiech lub płacz. Daj sobie na to pełną zgodę, nie hamuj 
tych reakcji, ale doceń je jako mądrość twojego ciała.

Zauważaj nie tylko dyskomfort, ból, bodźce negatywne. Zwróć uwagę także na to, 
w których miejscach w twoim ciele jest ci obecnie dobrze i przyjemnie, które z nich 
czują się zdrowe, stabilne, silne. Na te obszary możesz spojrzeć jako na twój wewnętrz-
ny zasób (patrz wcześniejsze ćwiczenie: „Zasoby”).

Jeśli masz tylko kilka minut, skup się na tylko jednym miejscu lub doznaniu w ciele, 
które możesz w danej chwili zidentyfikować, np. drżeniu rąk, suchości w ustach czy 
jakimś napięciu mięśniowym.   

RUCH

Poniżej przedstawiam body scan w wersji ruchowej. Polega on na poświęceniu uwagi kil-
ku newralgicznym obszarom, w których w momencie stresu, napięcia, przeciążenia, lęku 
z dużym prawdopodobieństwem zmagazynowało się napięcie. Za pomocą tych prostych, 
samodzielnych ćwiczeń wspieramy ich rozładowanie bezpośrednio po zdarzeniu.

SZCZĘKA:
Kilkukrotnie otwórz i zamknij buzię. Zrób to uważnie i powoli, głęboko oddychaj. Wy-
obraź sobie ciepłe promienie słoneczne, które powolutku roztapiają wszystkie napię-
cia nagromadzone w szczęce.

Teraz wykonaj żuchwą ruch w prawo i w lewo.

Połóż dłonie na stawach skroniowo-żuchwowych i wykonaj automasaż, robiąc powol-
ne, okrężne ruchy. Nacisk może być silny, w tym obszarze mamy bardzo silne mięśnie 
odpowiedzialne za gryzienie i przeżuwanie. Gdy pojawi się impuls do ziewania – pójdź 
za nim. Możesz teraz kontynuować ruchy okrężne, masując żuchwę w różnych miej-
scach (czyli całą powierzchnię brody) oraz mięśnie wokół kącików ust. Wykonuj po 
3 wolne kółeczka w jednym miejscu, po czym zmieniaj położenie.
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RAMIONA:
W obszarze ramion, szczególnie wzdłuż mięśnia trapeza zaczynającego się na szyi, 
a kończącego aż na dolnych plecach gromadzi się zazwyczaj bardzo dużo napięć. 
Usiądź wygodnie lub stań prosto, zwracając uwagę na to, by twoje stopy miały mocny 
kontakt z podłożem, twoje ręce swobodnie opadały, twoja kość krzyżowa opadała 
swobodnie ciągnięta siłą grawitacji w dół, a czubek głowy jednocześnie wyciągnięty 
był wysoko w górę w kierunku nieba.

Unieś teraz barki wysoko w kierunku uszu, pozwalając, by wszystkie mięśnie barków 
i ramion mocno się napięły. Przytrzymaj to napięcie przez 5 sekund, po czym rozluźnij. 
Powtórz jeszcze cztery razy. Gdy zakończysz, daj sobie chwilę, by poczuć, czy coś się 
zmieniło w tym obszarze, oddychaj swobodnie i głęboko przez nos. Wyobraź sobie, że 
twoje ramiona i barki przenikają ciepłe promienie słoneczne, rozpuszczając wszystkie 
zmagazynowane tam napięcia.

Powoli wykonuj okrężne ruchy ramionami do tyłu. Zwróć przy tym uwagę, czy twoje 
ręce są rozluźnione. Zauważ, że wykonując ten ruch, jednocześnie mobilizujesz ło-
patki, które się do siebie przybliżają lub od siebie oddalają, tym samym rozluźniając 
wszystkie mięśnie i przyczepy dookoła łopatek.

Shake: Stań prosto, wyciągnij czubek głowy do góry, a jednocześnie pozwól, żeby two-
ja kość krzyżowa opadła luźno ciągnięta w dół siłą grawitacji tak, żeby twój kręgo-
słup mógł się rozluźnić i wydłużyć (zdekompresować) na całej swojej długości. Zwróć 
uwagę, czy twoje stopy mają mocny kontakt z podłożem, a twoje ręce są rozluźnione. 
W tej pozycji rozpocznij shake, czyli dając impuls ze stóp poprzez unoszenie pięt, po-
zwól, żeby całe twoje ciało wprawione zostało w ruch góra-dół tak, że ramiona będą 
samoczynnie unosić się i opadać. Jeśli chcesz – z wydechem możesz wydawać dźwięk/
mruczenie, jeśli to spontanicznie przychodzi. Wyobraź sobie, że shake’ując się – wy-
trząsasz z ciała wszystkie nagromadzone napięcia. Nie zatrzymując shake’u – możesz 
spróbować odchylić się od pionu w lewą, prawą stronę, do tyłu. Zobacz, jak to zmienia 
doznania w ciele i co trzeba wytrząść. Shake it all!

Swing rękami: stań tak samo jak w punkcie 2. Rozpocznij ruch rotacyjny tułowia, co-
fając na przemian raz prawą, raz lewą stronę tułowia (gdy lewa strona idzie do tyłu – 
prawa idzie do przodu i na odwrót). Impuls do tego ruchu wychodzi przy tym z biodra 
(rotacji panewki biodrowej) i stamtąd przechodzi na tułów. Koniecznie zwróć szczegól-
ną uwagę na to, aby twoje kolana pozostały podczas tej akcji skrętu/rotacji możliwie 
nieruchome. Ruch ten sprawi, że twoje ręce będą zataczać duże koła, dotykając i lekko 
uderzając raz w brzuch, raz w dolne plecy. Zwróć uwagę, czy twoje ręce są rozluźnione, 
a ich ruch wynika samoczynnie ze swingu bioder i tułowia.
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SZYJA:
Powoli poruszaj głową w górę i w dół, tak jakbyś komunikował/a „tak”, tylko niech ruch 
ten będzie wolniejszy i obszerniejszy

Powoli odwracaj głowę raz w prawą, raz w lewą stronę, tak jakbyś komunikował/
a „nie”,  tylko niech ruch ten będzie wolniejszy i obszerniejszy.

Wykonaj powolne, obszerne ruchy okrężne głową, najpierw w jedną potem w drugą 
stronę.

KLATKA PIERSIOWA:
Połóż swoją prawą dłoń w okolicy splotu słonecznego i serca. Zostań w tym przez mi-
nimum minutę, głęboko oddychając. Obserwuj swoje własne bicie serca. Czy podczas 
wykonywania tego ćwiczenia tempo bicia serca się zmienia?

Zacznij teraz wykonywać delikatne, wolne ruchy okrężne dłonią. Niech twoja dłoń po-
zostanie „sklejona” ze skórą, na skutek czego skóra będzie poruszała się razem z dło-
nią. Możesz poeksperymentować z różną wielkością zataczanych kółeczek, sprawdź, 
jakie jest najobszerniejsze kółko, które możesz zatoczyć. W ten sposób dajesz sobie 
nie tylko kojący, uspokajający dotyk, ale i subtelny automasaż powięzi.

BRZUCH:
Usiądź wygodnie na krześle. Zwróć uwagę, czy twoje stopy mocno spoczywają na 
ziemi, a dolne plecy są rozluźnione, czy kość krzyżowa opada swobodnie wraz z siłą 
grawitacji, a czubek głowy wyciągnięty jest w górę tak, że plecy są proste, a kręgosłup 
na całej długości wydłużony. Sprawdź, czy wolisz się oprzeć, czy też usiąść płycej na 
krześle. Wybierz pozycję najbardziej dla ciebie komfortową. Zwróć uwagę, czy twoje 
ramiona i ręce są rozluźnione, poczuj, jak działa na nie siła grawitacji, która sprawia, że 
są ciężkie i opadają swobodnie w dół.

Połóż obie dłonie na brzuchu tak, by twój pępek znajdował się między kciukiem a pal-
cem wskazującym. Zauważ, jak twój brzuch porusza się i faluje pod wpływem twojego 
oddechu. Wyobraź sobie, że twój wdech nie kończy się na płucach i klatce piersiowej, 
a że wdychane powietrze przechodzi przez przeponę i wędruje dalej do brzucha, po-
wodując jego rozszerzanie się i ekspansję. Z wydechem zaś brzuch z powrotem kurczy 
się jak balonik, z którego powoli uchodzi powietrze. Pozostań w tym przez pięć spokoj-
nych, głębokich wdechów i wydechów

Następnie połóż dłonie na bokach brzucha. Obserwuj, jak wraz z wdechem boki brzu-
cha rozszerzają się, a z wydechem kurczą. Powtórz wizualizację wysyłania wdychane-
go powietrza do jamy brzusznej, tylko że tym razem wyślij je do boków brzucha pod 
twoimi dłońmi.  Pozostań w tym przez pięć spokojnych, głębokich wdechów 
i wydechów
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Połóż teraz dłonie na dolnych plecach, czyli na wysokości kręgosłupa lędźwiowego.  
Obserwuj, jak wraz z wdechem także i tył brzucha rozszerza się, a z wydechem wraca 
do pozycji wyjściowej. Powtórz wizualizację wysyłania wdychanego powietrza do jamy 
brzusznej, tylko że tym razem wyślij je do tyłu brzucha, czyli miejsca pod twoimi dłoń-
mi.  Pozostań w tym przez pięć spokojnych, głębokich wdechów i wydechów.

Odłóż teraz dłonie na uda i pozwól, by ręce swobodnie opadły, znajdując oparcie 
w twoich nogach. Spróbuj przez pięć oddechów wypełniać wdechem całą jamę brzusz-
ną jednocześnie: przód, boki i tył brzucha. Obserwuj, jak cały brzuch się powiększa 
i rozszerza wraz z wdechem i maleje wraz z wydechem.

Komentarz: brzuch jest anatomicznym i energetycznym centrum naszego ciała. Dzięki 
temu ćwiczeniu wzmacniasz z nim kontakt i odżywiasz jamę brzuszną wraz ze wszystkimi 
organami wewnętrznymi. Za pomocą własnego oddechu i ruchu przepony dajesz sobie 
automasaż trzewi, i jednocześnie stymulujesz nerw błędny, aktywując przywspółczulny 
układ nerwowy, wspierając stan relaksacji, spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

DŁONIE:
Podnieś dłonie na wysokość ramion. Zwróć uwagę, czy twoje nadgarstki są rozluź-
nione tak, że palce opadają swobodnie do dołu. Poruszając przedramionami, zacznij 
wykonywać ruch strząsania, tak jakbyś chciała strząsnąć z mokrych dłoni wodę. Wy-
trząsaj dłonie przez kilka głębokich oddechów, powodując skręt w nadgarstku i ener-
giczny ruch dłoni pod wpływem siły bezwładności. Obserwuj doznania w ramionach, 
rękach, nadgarstkach i dłoniach pojawiające się podczas tego ruchu. Wyobraź sobie, 
że wraz z tym wytrząsaniem wyrzucasz z ciała całe napięcie zgromadzone w górnych 
plecach, w okolicy łopatek, obręczy barkowej, w rękach i dłoniach. Głęboko oddychaj. 
Jeśli z wydechem spontanicznie przychodzi mruczenie, głośne westchnięcie lub jakiś 
inny dźwięk – pójdź za tym.

Stań lub usiądź w wygodnej dla ciebie pozycji. Wyciągnij ręce do boków tak, żeby 
ręce znajdowały się pod kątem prostym do tułowia, a dłonie były w pozycji pionowej 
z palcami skierowanymi ku górze. Całkowicie rozprostuj ręce, dłonie i palce. Jeśli po-
jawi się impuls do przeciągnięcia się – pójdź za nim. Przytrzymaj to naprężenie parę 
sekund, po czym rozluźnij, pozwalając, żeby ręce opadły, a dłonie i palce powróciły do 
swojej naturalnej pozycji. Powtórz jeszcze dwukrotnie.
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KOJĄCY DOTYK

TEORIA:

Aktywacja receptorów skórnych koi system nerwowy, a dotyk stymuluje produkcję oksy-
tocyny. Dotykiem może być fizyczny kontakt z inną osobą: przytulenie, trzymanie się za 
rękę, masaż. Choć w trudnych momentach niełatwo nam w to uwierzyć, pamiętajmy, że 
podobne reakcje fizjologiczne uruchomi także auto-dotyk, na przykład delikatne głaskanie 
samej/ego siebie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Tak samo dobroczynnie wpływa na nas 
kontakt ze zwierzętami, np. dotykanie sierści ulubionego psa lub kota.

PRAKTYKA:

Poniżej proponuję dwie techniki regulującego auto-dotyku:

Jedną dłoń połóż na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Obserwuj swój oddech. 
Spróbuj wysłać oddech nie tylko do klatki piersiowej, ale także do jamy brzusznej, bo-
ków brzucha oraz jego tylnej części, czyli miejsca, w którym jama brzuszna spotyka się 
z kręgosłupem lędźwiowym. Przy takim oddechu do brzucha porusza się przepona – 
duży, parasolowaty mięsień znajdujący się pod dolnymi żebrami i rozpinający się przez 
cały przekrój naszego tułowia. Dzięki ruchowi przepony dajemy sobie jednocześnie 
dobroczynny masaż organów wewnętrznych.

Uścisk motyla: skrzyżuj ręce i zrób gest, jakbyś chciał/a objąć/przytulić samą/ego sie-
bie. Prawą ręką obejmij twój lewy bok na wysokości serca. Lewą ręką obejmij pra-
we ramię. Obserwuj swój oddech. Ten ruch nie tylko koi jako rodzaj czułego gestu 
wobec siebie samej/go, ale wspiera także to, co w Somatic Experiencing nazywamy 
kontenerowaniem. Podczas przytłaczającego zdarzenia przestajemy czuć nasze ciało. 
Wiele osób traci wtedy poczucie własnych granic – zarówno w sensie symbolicznym
i psychologicznym, jak i czysto fizycznym. Jasna granica, kontur naszego ciała jako bytu 
odrębnego od otoczenia zostaje w naszej percepcji zatarta. Takie obejmowanie siebie, 
czucie bryły swojego ciała pomaga przywrócić poczucie fizycznych granic naszego 
ciała.

Podobne ćwiczenie można wykonać w parze: jedna osoba stoi lub siedzi na krześle. Druga 
osoba staje za nią i kładzie jej dłonie na ramionach na wysokości mięśni bicepsa i tricepsa, 
w ten sposób pozwalając jej odczuć granice jej ciała. Dajcie sobie 2-3 minuty, aby w tym 
pozostać i poeksplorować. Czy – będąc osobą siedzącą – jesteś w stanie zaobserwować 
jakieś zmiany lub nowe odczucia w ciele podczas wykonywania ćwiczenia?
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ORIENTACJA

TEORIA:

Orientacja jest dla zwierząt naturalnym zachowaniem mającym na celu skanowanie oto-
czenia w celu upewnienia się o swoim bezpieczeństwie. Za dużą część reakcji w sytuacjach 
odbieranych przez nasze ciało jako zagrożenie odpowiedzialny jest układ limbiczny i ciało 
migdałowate. Ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w zachowaniach warunkowanych 
negatywnymi emocjami, zwłaszcza lękiem. Uruchamia ono współczulny układ nerwowy, 
odpowiedzialny za reakcję walki lub ucieczki. Alarm wysyłany z ciała migdałowatego in-
stynktownie odbierany jest dalej przez mózg gadzi. Bezpośredniego połączenia z ciałem 
migdałowatym nie mają natomiast płaty czołowe, odpowiedzialne za pamięć operacyjną, 
planowanie, rozwiązywanie problemów, całościowy ogląd sprawy i wyciąganie wniosków. 
Te funkcje zostają więc w momencie niebezpieczeństwa automatycznie wstrzymane, 
a cała energia nakierowana jest na przetrwanie. To oznacza zarazem, że aktywacja tych 
funkcji jest przez ciało odbierana jako powrót do stanu bezpieczeństwa. To właśnie ma 
na celu świadoma orientacja w przestrzeni. Odwracanie głowy na lewo i prawo stymuluje 
ponadto mechanicznie nerw błędny przechodzący obok mięśnia obojczykowo-sutkowego 
znajdującego się po bokach szyi. Stymulacja nerwu błędnego przywraca zaś dominację 
przywspółczulnego układu nerwowego, odpowiedzialnego za relaks i poczucie bezpie-
czeństwa.

PRAKTYKA:
Skieruj uwagę na swoje oczy i obszar za oczami. Zwróć uwagę, czy jest tam jakieś 
napięcie. Wyobraź sobie, że kierujesz do miejsca znajdującego się za gałkami ocznymi 
trzy swobodne, głębokie wdechy i wydechy w komfortowym dla ciebie tempie, a wraz 
z wydechem usuwasz z ciała napięcia zgromadzone w tym obszarze. Twoje spojrzenie 
mięknie i – jednocześnie rejestrując otoczenie – nie skupia się na żadnym konkretnym 
przedmiocie.

Teraz, utrzymując miękkie, zrelaksowane spojrzenie, rozejrzyj się dookoła. Zrób to 
bardzo powoli. Odwróć głowę najpierw w prawą, potem w lewą stronę. Zacznij reje-
strować różne otaczające cię przedmioty, kolory, faktury, kształty. Pozwól wszystkim 
twoim zmysłom zarejestrować, co cię otacza. Poświęć na to minimum 1 minutę.

Zarejestruj też, jaka jest wokół ciebie temperatura powietrza, światło, zapachy, dźwię-
ki. Zauważ inne osoby, które znajdują się tutaj z tobą. Jeśli chcesz – nawiąż z nimi 
kontakt wzrokowy, zarejestruj, że też tutaj są razem z tobą.
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STYMULACJA NERWU BŁĘDNEGO

TEORIA:

Stymulacja nerwu błędnego jest bardzo pomocna w przywracaniu stanu równowagi, spokoju 
i relaksu. Powoduje ona wzrost wydzielania oksytocyny, redukuje stres, poprawia nastrój, 
jakość snu i generalną kondycję psychiczną i emocjonalną. Stymulacja nerwu błędnego po-
maga ponadto ciału radzić sobie ze stanami zapalnymi, obniża tętno i rytm serca, pomaga 
w chronicznych zaburzeniach trawiennych, reguluje działanie wątroby i trzustki, odpowiada 
za pracę układu odpornościowego oraz stymuluje procesy regeneracji komórek całego ciała.

PRAKTYKA:
Przyjmij wygodną pozycję ciała – możesz usiąść na krześle, w siadzie skrzyżnym lub 
wykonać to ćwiczenie w pozycji na czworaka. Weź głęboki wdech, po czym wystaw ję-
zyk i zrób energiczny wydech, wydając przy tym taki dźwięk, jakbyś był/była ryczącym 
lwem. Powtórz to jeszcze 4 razy. Praktyka ta jest częścią joginicznego systemu pracy 
z oddechem – pranajamy. Zwana jest w nim „oddechem lwa” i wykonywana jest w celu 
rozładowania stresu, wydalenia toksyn z ciała, stymulacji gardła i klatki piersiowej. Ma 
nie tylko dobroczynny wpływ na tarczycę, ale i powoduje stymulację nerwu błędnego, 
wspierając relaks, uspokojenie, poczucie bezpieczeństwa i lepszą koncentrację.

Usiądź w wygodnej pozycji. Napełnij usta ciepłą wodą lub naparem z ziół, których 
smak lub zapach bardzo lubisz. Trzymaj wodę/napar w ustach przez trzy minu-
ty, oddychając głęboko przez nos. Nerw błędny stymulujemy tutaj poprzez zanu-
rzenie języka w ciepłej cieczy. Nerw błędny przechodzi także przez podniebienie.

Najprostszą i najbardziej efektywną metodą stymulacji nerwu błędnego jest zanurze-
nie twarzy w zimnej wodzie. Skutkuje to natychmiastową redukcją stanów lękowych, 
paniki, stresu, zapalenia. Mechanizmem, który tu wykorzystujemy jest tzw. „odruch 
nurkowania”. Jest to reakcja fizjologiczna polegająca na gwałtownym spowolnieniu 
częstotliwości skurczów serca, następująca w początkowej fazie nurkowania, aby 
zoptymalizować oddychanie do pozostawania pod wodą przez dłuższy czas. Spowal-
nia on tempo metabolizmu, dzięki czemu zmniejsza zużycie tlenu. Jest mocno widocz-
ny u morskich ssaków (fok, wydr, delfinów), ale występuje także w słabszej formie 
u ludzi. U dzieci do szóstego miesiąca życia odruch nurkowania jest dużo silniejszy, 
w efekcie czego są w stanie dużo dłużej przebywać pod wodą niż osoby dorosłe.

Śpiewanie lub mruczenie – nerw błędny połączony jest ze strunami głosowymi, mię-
śniami tyłu gardła i krtani. Śpiewanie lub mruczenie aktywuje te mięśnie. Podobny 
efekt można osiągnąć poprzez tzw. „gulgotanie”, czyli wydawanie dźwięku podczas 
płukania gardła wodą lub ulubionym naparem ziołowym.

Stymulacja szyjnego odcinka nerwu błędnego: nerw błędny możesz fizycznie stymulo-
wać dotykiem na odcinku szyjnym. Połóż rozluźnione, otwarte palce dłoni z obu stron 
twojej szyi, na wysokości zaraz poniżej uszu. Zastosuj delikatny nacisk i wykonuj spokoj-
ne, okrężne ruchy. Zwróć uwagę czy oddychasz głęboko. Zmień o kilka milimetrów miej-
sce nacisku i powtórz ruch okrężny. Stymulację szyjnego odcinka nerwu błędnego mo-
żesz osiągnąć również, wykonując ruch spokojnego odwracania głowy na lewo i prawo.        
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WALKA – UCIECZKA – ZAMROŻENIE

Na początku broszury (patrz punkty „Autonomiczny układ nerwowy i fizjologia reakcji na 
zagrożenie”, „Neurocepcja” oraz „Trauma”) przeczytałaś/eś o trzech reakcjach obronnych, 
którymi dysponuje nasze ciało i które uruchamiamy w momentach, które na poziomie soma-
tycznym identyfikowane są jako zagrożenie naszego życia lub zdrowia: walka, ucieczka lub 
zamrożenie. Opisuję tam także, jak ważne jest dokończenie rozpoczętej reakcji na poziomie 
ciała. Niemożność zrealizowania i dopełnienia reakcji obronnej powoduje bowiem zamro-
żenie tej energii w układzie nerwowym, co sprawia, że nawet po powrocie do bezpiecznej 
sytuacji nasze ciało wciąż reaguje tak, jakby znajdowało się w permanentnym zagrożeniu. 
Poniżej przedstawiam kilka prostych technik, które możesz wykonać samodzielnie, gdy roz-
poznasz u siebie aktywację jednej z tych trzech reakcji obronnych. Tym samym pomożesz 
twojemu ciału w dopełnieniu i rozładowaniu energii wygenerowanej do przetrwania.

WALKA:  
Użyj swojego głosu – warczenie, mruczenie, krzyczenie itd.

Jeśli masz do dyspozycji drugą osobę – stańcie w stabilnej pozycji naprzeciw siebie, wy-
prostujcie ręce przed sobą, po czym oprzyjcie o siebie wasze dłonie. W tej pozycji za-
cznijcie stosować nacisk i „siłować się” tak, żebyście czuły na dłoniach siłę przeciwnika 
i próbowały postawić jej opór. Możecie sobie w tym pomóc, adaptując postawę ciała, 
pochylając się do przodu, stając w lekkim wykroku (noga z przodu ugięta, noga z tyłu 
wyprostowana, obie podeszwy stóp mają pełny, mocny, stabilny kontakt z podłożem). 
Jeśli spontanicznie masz ochotę wydać jakiś dźwięk (jak w dziecięcej zabawie w wal-
czące tygrysy czy lwy) – pójdź za tym.

Jeśli nie masz do dyspozycji drugiej osoby – masz dwie możliwości:

Za partnera/kę do praktyki posłuży ci ściana. Znajdź kawałek ściany, przy której nie 
stoją żadne meble. Stań stabilnie w wykroku (noga z przodu ugięta, noga z tyłu wy-
prostowana, obie podeszwy stóp mają pełny, mocny, stabilny kontakt z podłożem) 
w takim dystansie, by całkowicie wyprostować ręce, a dłonie oprzeć całą powierzchnią 
o ścianę. Teraz wyobraź sobie, że chcesz tę ścianę przesunąć, wykorzystując do tego 
całą swoją siłę i ciężar ciała. Zacznij powoli. Zauważ najpierw, które mięśnie musisz 
uaktywnić, aby to zrobić. Stopniowo zwiększaj nacisk.

Stań stabilnie ze stopami na szerokość bioder. Zwróć uwagę, czy twoje stopy mają 
mocny kontakt z podłożem, kość krzyżowa luźno, swobodnie opada w dół wraz z siłą 
grawitacji, kręgosłup jest prosty i wydłużony, a czubek głowy wyciągnięty jest w górę. 
Złącz teraz swoje dłonie tak, żeby palce skierowane były ku górze, cała powierzchnia 
wnętrz dłoni stykała się ze sobą, a między dłońmi a przedramionami powstał kąt pro-
sty. Zacznij teraz przyciskać dłonie do siebie tak, żeby czuć siłę, z którą dłonie oddzia-
łują na siebie wzajemnie. Skieruj swoją uwagę ku rękom. Obserwuj, które mięśnie się 
napinają, które muszą zapracować, aby wygenerować moc. Pozostań w tym napięciu 
10 sekund, po czym rozluźnij i wytrząśnij ręce. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy. 
Powtórz jeszcze dwukrotnie.
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UCIECZKA:

W pozycji stojącej skieruj uwagę na swoje nogi. Jeśli czujesz impuls do ruchu – wstrzy-
maj się przez moment z jego realizacją, obserwuj, co dzieje się w twoich nogach, gdy 
zamierzasz zacząć iść lub biec. Które mięśnie są aktywowane? Skąd wiesz, że chcesz 
iść, z którego miejsca w ciele płynie ten sygnał? Teraz zacznij wykonywać pierwszy 
krok. Zrób go POWOLI, tak jakby działo się to w zwolnionym tempie. Obserwuj wraże-
nia płynące z nóg. Teraz możesz stopniowo przyspieszyć. Wykonać kilka świadomych, 
dużych kroków. Jeśli masz więcej czasu – możesz rozwinąć ćwiczenie i udać się na 
spacer lub pójść pobiegać. Bardzo pomocny w autoregulacji jest kontakt z naturą, tak-
że jeśli masz możliwość zrobić spacer lub przebieżkę w lesie, nad morzem lub w parku 
– skorzystaj z tej możliwości.

ZAMROŻENIE:

Z zamrożenia pomaga wyjść świadoma, łagodna stymulacja jednego ze zmysłów: smaku, 
węchu, dotyku, wzroku lub słuchu. Możesz więc:

wziąć ciepłą kąpiel

powąchać ulubiony olejek eteryczny

powoli wziąć łyk zimnej wody (dla pobudzenia węchu i aromaterapii możesz też wkro-
pić do wody sok z cytryny lub pomarańczy) i obserwować każde doznanie płynące 
z tej czynności: zapach, kontakt twoich ust ze szklanką/butelką, napełnianie jamy ust-
nej wodą, smak wody, jej temperaturę i konsystencję

orientacja: powoli poruszaj głową na prawą i lewą stronę, rejestrując otaczające cię 
przedmioty, ich kolor i fakturę, oświetlenie w pomieszczeniu, zapach, dochodzące 
dźwięki (rozszerzone ćwiczenie na orientację znajdziesz wyżej w punkcie „Orientacja”)

shake (patrzrozdział „Ruch”, podpunkt „Ramiona“, punkt „Shake“)  



29

PODSUMOWANIE

Samo zauważenie tego, co się dzieje w naszym ciele, co ciało nam komunikuje i czego 
potrzebuje, jest w dzisiejszych społeczno-politycznych realiach kryzysu, przebodźcowania 
i permanentnego gaszenia pożarów już nieraz dużym wyzwaniem. Gdy działamy w po-
śpiechu i stresie, nasz układ nerwowy jest w stanie nieustannego pobudzenia i dominacji 
części współczulnej, a to prosta droga do wypalenia. Jako podsumowanie i na zakończenie 
chciałabym więc zaproponować jedną podstawową praktykę somatyczną:

Zatrzymaj się kilka razy w ciągu dnia na minutę lub dwie i sprawdź ze sobą:

Jak się teraz czuję?
Czy mogę rozpoznać jakieś bodźce i odczucia płynące z mojego ciała? Jakie?
Gdzie się obecnie znajduję na mapie mojego autonomicznego układu nerwowego?

Zostań z tym. Obserwuj zmiany fizjologiczne w czasie rzeczywistym, podczas gdy doko-
nujesz obserwacji.

Nie staraj się niczego zmieniać. Samo zauważenie i nieoceniające uznanie tego, co komu-
nikuje nam nasze ciało, ma ogromną moc regulującą układ nerwowy oraz niewolicjonalne 
reakcje fizjologiczne, psychiczne i emocjonalne.

Tutaj jeszcze rozszerzona lista pytań, z której możesz w tej praktyce skorzystać:

Co widzisz?
Co czujesz?
Co słyszysz?
Czy rejestrujesz coś obecnie dotykiem?
Czy rejestrujesz coś obecnie smakiem?
Czy czujesz jakiś impuls do ruchu?

Na co warto zwrócić uwagę, kiedy nie wiesz od czego zacząć:

oddech
bicie serca
napięcia mięśniowe, mimika, drżenie (rąk, nóg)
postawa ciała, ułożenie i ruch kręgosłupa
zdrętwienie, znieruchomienie, brak czucia
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PRAKTYKA CENTROWANIA 
DLA RUCHÓW SPOŁECZNYCH
Somatyka dla ruchów społecznych jest obecnie rozległą dziedziną. Istnieją grupy i orga-
nizacje zajmujące się tworzeniem, rozwijaniem i wdrażaniem programów pozwalających 
zakorzenić działania społeczno-polityczne w ciele i poczuciu ciała. Jedną z takich organi-
zacji jest amerykańskie Generative Somatics (https://generativesomatics.org)l. Oferują oni 
treningi dla ruchów społecznych, także w Europie. Tutaj chciałabym ograniczyć się więc do 
przedstawienia jednej podstawowej praktyki, która pomaga lepiej zakorzenić się w ciele 
i która jest centralną praktyką zarówno we współczesnych nurtach terapii somatycznych 
jak Somatic Experiencing, sztukach walki (aikido, kung-fu czy karate) i wschodnich (bud-
dyjskich, taoistycznych, hinduskich) tradycjach duchowych zakorzenionych w praktykach 
cielesnych i medytacyjnych. Za Generative Somatics używać będę terminu „centrowanie” 
(z ang. centering).

Proponuję wprowadzić rutynę zaczynania wszystkich spotkań grupowych od wspólnego 
centrowania. Nie tylko pomaga to indywidualnym osobom wyregulować się, poczuć ciało 
i zauważyć swój stan psychoemocjonalny na daną chwilę, ale jest też doskonałym narzę-
dziem synchronizacji i koregulacji na poziomie grupy, co ułatwia realizację wszelkich dal-
szych zadań, działań, decyzji i wyzwań, przed którymi inicjatywa danego dnia staje.

Oto moja autorska propozycja centrowania. Opracowałam ją na podstawie skryptu zna-
nego mi z Generative Somatics, Somatic Experiencing oraz przede wszystkim z praktyki 
skanowania ciała będącego podstawą sztuk taoistycznych. Zapraszam do inspirowania się 
i dowolnego wykorzystywania w swoich grupach.

PROWADZONE CENTROWANIE: SKRYPT

Chciałabym zaprosić was do rozpoczęcia spotkania od wspólnej praktyki centrowania.

Znajdź pozycję, która jest dla ciebie wygodna. Sprawdź, jak siedzisz, może chcesz trochę 
zmienić/dostosować obecną pozycję.
Jeżeli chcesz – możesz zamknąć oczy.
Dajmy sobie teraz chwilę na to, aby sprawdzić, jak się mamy w ciele.
Przyjrzyjmy się z ciekawością: jakie odczucia i bodźce płyną obecnie z naszego ciała?
Większość dnia pozostajemy w trybie kontroli i nie dopuszczamy sygnałów, i komunikatów 
płynących z wewnątrz, a ciało pełni rolę narzędzia. Przełączmy się więc teraz na chwilę 
z trybu kontroli na tryb ciekawości i nieoceniającego obserwowania bodźców i odczuć 
płynących z ciała.
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Zauważ kontakt twoich stóp z podłożem. Czy czujesz mocne oparcie, które daje ci pod-
łoga? Jeśli nie – przyciśnij stopy mocno do ziemi na kilka sekund, poczuj podeszwy stóp. 
Powtórz to jeszcze dwa razy.

Sprawdź teraz, w jakiej pozycji jest twój kręgosłup. Czy jest wyprostowany i wydłużony? 
Czy twoja kość krzyżowa opada swobodnie w kierunku ziemi wraz z siłą grawitacji? 
Czy czubek głowy wyciągnięty jest w górę w kierunku nieba? Czy ramiona są rozluźnione?

Zobacz, jak ma się twoja szyja – czy jest prosta, czy pochylona do przodu? Czy rejestru-
jesz w niej jakieś napięcia? Wyślij do niej kilka głębokich, jakościowych oddechów.
Wyślij teraz uwagę do piersiowego odcinka kręgosłupa. Czy kręgosłup jest prosty? Czy 
twoja klatka piersiowa jest rozluźniona i otwarta, czy zaokrąglona i skurczona? Wyślij do 
niej kilka głębokich odżywczych oddechów.
Wyślij teraz uwagę do dolnego kręgosłupa. Jak się mają twoje lędźwia? Wyobraź sobie, 
że twoja kość krzyżowa jest baaardzo ciężka. Tak ciężka, że luźno opada wraz z siłą gra-
witacji do ziemi, zakorzeniając cię w krześle.

Weź teraz kilka głębokich oddechów do brzucha.  
Weź głęboki wdech i przytrzymaj go przez parę sekund na samym dnie brzucha.
Zrób dłuuugi wydech, jedną sekundę dłuższy, niż zrobiłabyś normalnie.
Już nawet te kilka oddechów sprawia, że twój kontakt z brzuchem – twoim centrum ana-
tomicznym i energetycznym – staje się silniejszy i stabilniejszy.
Powtórz jeszcze dwa razy w swoim własnym tempie.

Teraz, cały czas głęboko oddychając, wyobraź sobie, że gdy robisz wdech, nie wdychasz 
powietrza przez nos lub usta, a że wdychasz je całym twoim tułowiem – klatką piersiową, 
bokami ciała, plecami. Wydychając, wydycha też cała powierzchnia tułowia – przód, boki, 
tył prawie, jakbyś promieniowała/a. Promieniujesz oddechem też w górę, ponad głowę 
i w dół, poniżej twoich stóp. Zauważ, że parametry twojego pola są inne, dużo szersze niż 
granice twojego fizycznego ciała.

Gdy tak oddychasz we wszystkich kierunkach, sprawdź, czy twoje ciało chce teraz do-
konać jakichś poprawek, modyfikacji – może wykonać jakiś ruch albo zmienić coś 
w pozycji, w której siedzisz? Czy coś chce się w twoim ciele wydłużyć, przeorganizować?  

I teraz, z tego miejsca, poczuj, czy jest w tobie chęć, aby nawiązać kontakt z innymi osoba-
mi będącymi tu razem z tobą.
Powoli otwórz oczy i zacznij poruszać głową w prawą, w lewą stronę.
Zauważ, gdzie jesteś: jakie otaczają cię przedmioty, jakie mają kolory, faktury, jakie jest 
tutaj oświetlenie, czy możesz zarejestrować jakieś zapachy.
Zauważ też inne osoby w tej sali. Jeśli chcesz, możesz nawiązać z nimi kontakt wzrokowy, 
przywitać się z nimi bez słów.

Na koniec daj sobie moment, by zauważyć: czy w twoim ciele coś się zmieniło? Czy pojawi-
ły się jakieś nowe odczucia, bodźce? Co mówi ci twoje ciało: jak się teraz masz?
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Zachęcam również do zapoznania się z pokrewną praktyką body scan, którą przedstawiam 
w dziale ćwiczeń indywidualnych. Bardziej rozwiniętą praktykę oddechu do brzucha znaj-
dziesz ponadto w punkcie „Ruch”, podpunkt „Brzuch”.

Czerp z broszury dowolnie, wypróbowując wszystkie ćwi-
czenia po kolei lub biorąc z niej tylko niektóre elementy. 
Niech ci służy! 
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