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Przygotowanie emocji do egzaminu 
cz.2, miejsce bezpieczne 

Sytuacja wyjściowa 
Masz już przećwiczone rozluźnianie umysłu metodą pracy ciałem. Czas tego procesu nie powinien być 

dłuższy niż 5 minut. Mistrzowie jednym wydechem rozluźniają nogi, drugim tułów, trzecim ręce, czwartym 

twarz i głowę. Ćwicząc regularnie, możesz dojść do perfekcji. Ale na tym etapie nie jest to konieczne. 

Jeszcze nie jesteś na takim etapie? 
Nie zauważyłeś jeszcze efektów? Ćwicz regularnie po kilka do kilkunastu minut dziennie. Efekty przyjdą. 

Obserwuj choćby najmniejsze postępy – to Cię zmotywuje. Nie zapominaj o dobrym miejscu (cisza, spokój), 

odpowiedniej pozycji ciała, muzyce, zapachu. Wszystko ma znaczenie. Może dlatego nie widzisz efektów? 

Zdecydowanie zachęcam do opanowania pracy ciałem - przed przejściem do następnego ćwiczenia. 

Oczekiwany rezultat 
Utrwalenie i pogłębienie wewnętrznego spokoju. Głębokie poczucie bezpieczeństwa. Skontaktowanie się 

ze swoimi głębokimi uczuciami. W najgłębszej warstwie dotarcie do źródeł poczucia własnej wartości.  

Miejsce bezpieczne 
W tym ćwiczeniu powracasz do autentycznej sytuacji z przeszłości, w której czułeś się całkowicie bezpieczny.  

Wcześniejsze przygotowanie do ćwiczenia 
Przypomnij sobie sytuacje z 

przeszłości, gdy czułeś się 

bezpiecznie. Im więcej, tym lepiej. 

Ale teraz powrócisz tylko do jednej, 

konkretnej sytuacji. Wybierz tę 

sytuację już przed przystąpieniem 

do ćwiczenia. Masz kłopot 

z przypomnieniem sobie nawet 

jednej sytuacji? Poszukaj w swoim 

dzieciństwie. Np. w czasie wakacji, 

w czasie pobytu u dziadka, babci. 

Każdy miał chwile, gdy czuł się 

bezpiecznie. Ty na pewno też. 

Przygotowanie do ćwiczenia tuż przed jego rozpoczęciem 
 

Oceń (i zapisz) poziom stresu – przed ćwiczeniem „praca ciałem” (w skali 0-10): ...…. 

 
Jesteś tuż po zakończeniu ćwiczenia 1, pracę ciałem. Miejsce, pozycja ciała (zamknięte oczy), muzyka, 

zapachy - pozostają bez zmian. 

Ćwiczenie 
Przypominasz sobie czas i miejsce, gdy czułeś się bezpieczny, akceptowany. Przenosisz się tam w myślach. 

Co widzisz? Spójrz na siebie (i okolicę) z lotu ptaka. Przyjrzyj się kolorom, zobacz kształty. Staraj się zobaczyć 

szczegóły. Co słyszysz? Jakie dźwięki do Ciebie docierają. Czy ktoś do Ciebie mówi? Woła Cię? Może Ty coś 

mówisz? Co? Wsłuchaj się też w dźwięki otoczenia. Co tam słychać? Podmuch wiatru? Szum liści? Śpiew 

ptaków? Coś innego? W jakiej pozycji jesteś? Stoisz, siedzisz czy leżysz? A może idziesz, biegniesz lub 

jedziesz? W jakim stanie są Twoje mięśnie? Napięte czy rozluźnione? Jest Ci ciepło, czy zimno? Podłoże jest 
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twarde czy miękkie? Szorstkie czy gładkie? Dotykasz czegoś? Stykasz się z czymś? Jakie to jest? Jakie zapachy 

czujesz? Wciągnij więcej powietrza nosem. Poczuj zapach dominujący. Zapach kota? Psa? Mokrej trawy? 

Pieczonego chleba? Smacznej przekąski? Smak w ustach. Jaki smak czujesz? Co ostatnio jadłeś lub piłeś? To 

było słodkie, czy kwaśnie? A może słone lub 

gorzkie? Z czym Ci się ten smak w ustach 

kojarzy? Uczucia i emocje. Poczuj je. 

Skontaktuj się z nimi. Co czujesz? Radość? 

Spokój? Przyjemność? Błogość? Pogłębiaj. 

Szukaj głębszych uczuć. Czujesz się w pełni 

akceptowany? A może kochany? Czujesz się 

wartościowy? Co ta świadomość w Tobie 

rodzi? Poczucie bezpieczeństwa? Prawo 

do popełniania błędów?  

 

Oceń teraz (i zapisz) poziom stresu – 

po ćwiczeniu (w skali 0-10): 

………….…. 

 

Korzyści 
Po dobrze przeprowadzonym ćwiczeniu poczujesz głęboki spokój. Trudno będzie go naruszyć. Pojawi się 

poczucie większej własnej wartości. Z łatwością rozpoczniesz naukę, efektywnie i szybko przyswoisz wiedzę.  

Do czego dążyć? 
Do maksymalnego pogłębiania wszystkich elementów. Więcej szczegółów, pozwoli głębiej wejść w Twój stan 

emocjonalny w tamtej sytuacji. Najważniejsze jest dobre skontaktowanie się z najgłębszymi uczuciami, które 

wówczas w Tobie się pojawiały. Im głębszy kontakt, tym bardziej długotrwały efekt. Na początku możesz 

mieć kłopot z dotarciem do emocji. Skup się wtedy na doznaniach zmysłowych. Ich pogłębienie zaprowadzi 

Cię do emocji i uczuć. Oczekuj postępu, nie ideału. Może lepiej odnajdziesz się w innej sytuacji? 

Jak to osiągnąć? 
Za każdym razem staraj się coś pogłębić. Zobaczyć więcej szczegółów, uświadomić sobie kolejną emocję, 

głębsze uczucie. Nie pomaga? Spróbuj z innym miejscem bezpiecznym. Czas spędzony na ostrzeniu siekiery 

przed wycinką drzew szybko się zwróci. 

Zagrożenia na tym etapie 
Przedłużanie czasu spędzanego w miejscu bezpiecznym. Gdy dotrzesz do swoich emocji i uczuć - poczujesz 

się bardzo dobrze. Pojawi się niechęć do powrotu do rzeczywistości. Regularne medytacje pogłębiają spokój 

i dają dużo radości, energii do pracy. Z drugiej strony: przed egzaminem, nie ma warunków do godzinnej 

medytacji. Dlatego skracaj ten proces. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na wojnie☺. Uwaga: 

Skracaj proces, dopiero gdy uznasz, że odpowiednio głęboko w niego wchodzisz.  

Inne zagrożenie to wątpliwości co do umiejętności i swojej wartości. Stąd kolejny krok: miejsce sukcesu.  

Powodzenia. 
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