
 

 

https://skris.pl/pliki/Przygotowanie-emocji-do-egzaminu-1-Praca-cialem.pdf                                                 Przygotował: Krzysztof Skubis 

 

Przygotowanie emocji do egzaminu 
cz.1, praca ciałem 

Sytuacja wyjściowa 
Stres nie pozwala Ci się skupić. Jesteś spięty, myślisz o porażce. Nie wierzysz w siebie. Masz objawy fizyczne: 

napięte mięśnie, suchość w gardle, potliwość, aż po biegunkę, wymioty, omdlenia. Taka sytuacja może 

występować przed egzaminem, w trakcie, jak i w momencie przystępowania do nauki lub podczas nauki. 

Oczekiwany rezultat 
Oczyszczenie umysłu. Uwolnienie się od natrętnych myśli. Skupienie się na zdawaniu egzaminu, na nauce. 

Praca ciałem 
Będziesz wpływać na umysł poprzez ciało. Ty i Twoje ciało to jedność. Twoje ciało nie może być rozluźnione, 

gdy umysł jest spięty. I odwrotnie. Gdy poziom stresu jest wysoki - trudniej zacząć. Kiedy już przekonasz się, 

że ta metoda naprawdę działa: Twój opór osłabnie. 

Przygotowanie do ćwiczenia 
Znajdź ciche i spokojne miejsce. Odizoluj się od świata 

zewnętrznego. Uruchom muzykę medytacyjną (cichą 

i łagodną) lub nagrania odgłosów natury. Inne utwory nie 

pomogą. Zapal świecę zapachową. Metoda najlepiej 

sprawdza się w pozycji leżącej lub siedzącej. W obydwu 

przypadkach chodzi o wygodną pozycję, która ułatwi 

rozluźnianie mięśni.  

Pozycja leżąca: najlepiej na wznak, stopy rozsunięte 

na szerokość barków, ręce płasko wzdłuż tułowia, niezbyt 

duża poduszka pod głową. 

Pozycja siedząca: wygodne krzesło z oparciem (bez 

poręczy). Siadasz w pozycji wyprostowanej, lędźwie 

dosuwasz do oparcia, plecami opierasz się o oparcie, całe 

stopy spoczywają swobodnie na podłożu, nogi zgięte 

w kolanach pod kątem prostym, stopy i kolana rozsunięte 

na szerokość barków, ręce luźno opuszczone spoczywają 

na Twoich udach (prawa ręka na prawym udzie, lewa 

na lewym). 

Uwaga: Nie kombinuj z lepszą dla Ciebie pozycją. 

Większość pozycji z założonymi rękami, nogami 

itp. tylko z przyzwyczajenia wydaje Ci się wygodna. 

W praktyce utrudnia lub uniemożliwia rozluźnianie mięśni. 

 

Oceń (i zapisz) obecny poziom stresu – przed ćwiczeniem (w skali 0-10): ……….…. 

 

Ćwiczenie 
Zamykasz oczy. Oddychasz spokojnie, równomiernie, naturalnie. Pilnuj, aby był to oddech przeponowy, 

tzn. przy wdechu wypełnia się brzuch, przy wydechu brzuch maleje. Gdy oddychasz spokojnie i przeponowo 

wyobraź sobie, jak powietrze przepływa przez jamę nosową, gardło, krtań, oskrzela - do płuc. Przyczep się 

do jednej cząsteczki powietrza i towarzysz jej w drodze tam i z powrotem. I tak kilka do kilkunastu razy. 

Chodzi o jakość - nie o liczbę powtórzeń. Teraz, z każdym wydechem, posyłasz swoją świadomość 

do różnych elementów swojego ciała. I rozluźniasz ten element. Zaczynasz od stóp. Z każdym wydechem 
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bardziej rozluźniaj mięśnie, aż poczujesz, że stopy się rozluźniły. Potem kolejno rozluźniasz: kostki, łydki, 

piszczele, kolana, uda, pośladki, wzgórek łonowy, lędźwie, biodra, brzuch, plecy, klatkę piersiową, łopatki, 

barki, ramiona, łokcie, przedramiona, nadgarstki, dłonie. Niczego nie opuszczaj. Szczególną uwagę poświęć 

szyi i głowie (zwłaszcza twarzy). Rozluźniaj: szyję, brodę, usta, policzki, uszy, nos, dolne powieki, gałki 

oczne, górne powieki, brwi, czoło, skórę na czubku głowy, skórę z tyłu głowy, kark.  

W miejscach dla Ciebie szczególnych (blizny, urazy) zatrzymuj się na dłużej. Rozłóż ćwiczenie na mniejsze 

elementy: np. nie rozluźniaj od razu całych stóp. Zacznij od paluchów, potem pozostałe palce, spód stopy, 

wierzch, pięta. Z czasem dojdziesz do wprawy, każdy obszar będziesz rozluźniać jednym wydechem. 

 

Oceń teraz (i zapisz) poziom stresu – po ćwiczeniu (w skali 0-10): ………….…. 

Korzyści 
Jeśli prawidłowo przeprowadzisz to ćwiczenie - zauważysz, że mięśnie się rozluźniły, a umysł się uspokoił. 

Stres (strach, lęk) zniknął. Pojawił się wewnętrzny spokój. Teraz możesz zająć się tym, czym chcesz. 

Do czego dążyć? 
Do maksymalnego rozluźnienia wszystkich mięśni. 

Oczekuj postępu, nie ideału. Gdy już nauczysz się 

dobrze rozluźniać mięśnie – skracaj czas. Będziesz 

w stanie zapanować nad stresem w sytuacjach 

niespodziewanych. Ćwicz też w niesprzyjających 

okolicznościach: np. z otwartymi oczami, bez muzyki, 

w autobusie itp. 

Jak to osiągnąć? 
Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć☺. Zauważ, że im więcej 

będziesz ćwiczyć w trakcie nauki, (np. za każdym 

razem, zanim zaczniesz się uczyć), tym łatwiej Ci będzie 

zastosować to ćwiczenie tuż przed wejściem 

na egzamin.  

Zagrożenia 
Twój wewnętrzny krytyk, próbujący Cię zniechęcić. Nie dyskutuj z nim, tylko sprawdź tę metodę. Przejdź 

przez cały proces i zanotuj efekty. Koniecznie oceniaj poziom stresu przed ćwiczeniem i zaraz po. Jeśli 

nie spróbujesz, wewnętrzny krytyk wytknie Ci, że umknęła Ci szansa na tak istotną zmianę, a powodem było 

Twoje lenistwo. 

Drugie zagrożenie to szybki powrót stresu. Sposobem na pogłębienie stanu rozluźnienia jest wejście 

w poczucie bezpieczeństwa – zajmiemy się tym w kolejnej części tego procesu. Najważniejsze: ćwicz. 

Pamiętaj: jeśli praca ciałem nie będzie dobrze przeprowadzona – druga część nie zadziała. Powodzenia. 
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