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Przygotowanie emocji do egzaminu 
cz.4, synchronizacja półkul 

Sytuacja wyjściowa 
Masz już przećwiczoną pracę ciałem i miejsce bezpieczne. Twoje emocje powinny być wyciszone, a poczucie 

bezpieczeństwa wyczuwalne. Dobrze, jeśli masz większą pewność siebie, poczucie większej własnej wartości.  

Mam nadzieję, że ćwiczyłeś też miejsce sukcesu. Dzięki niemu umacniasz swoją pewność siebie, budujesz większą 

wiarę w swoje umiejętności. W efekcie czujesz swoją siłę, dostrzegasz, że to, co przed Tobą jest w Twoim zasięgu.  

Docelowo praca ciałem, miejsce bezpieczne i miejsce sukcesu powinny zajmować Ci nie więcej niż 10-12 minut. 

Oczywiście na początku skup się na technice, czas skrócisz później. Ucz się przeprowadzać ten proces w warunkach 

odbiegających od ideału. Przypominam: ta sekwencja pomaga też skupiać się podczas nauki, łatwiej przyswajać 

wiedzę. Stosuj ją za każdym razem, a zobaczysz, że czas spędzony na ostrzeniu siekiery szybko Ci się zwróci.  

Jeszcze nie jesteś na takim etapie? 
Nie czujesz spokoju ani bezpieczeństwa? Może nie angażujesz wszystkich zmysłów? Nie lekceważ tego elementu. Jest 

kluczowy w dotarciu do emocji. Część zmysłowa idzie dobrze, ale wchodzenie w emocje sprawia problem? Naucz się 

z nimi kontaktować. Zaczynając od kochanych: spokoju, radości, poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości. 

Stres to emocje. Chcesz sobie z nim poradzić? Utrzymuj kontakt ze swoimi emocjami. Nie pomaga? Poszukaj innego 

miejsca bezpiecznego. Praca nad tym obszarem nauczy Cię panowania and stresem na resztę życia. Warto poćwiczyć. 

A może miejsce bezpieczne działa, ale miejsce sukcesu nie sprawia, że czujesz swoją siłę i moc? Znajdź inne. Bardziej 

adekwatne do obecnej sytuacji. Przygotowujesz się do egzaminu? Znajdź sukces związany z podobnym wydarzeniem. 

Oczekiwany rezultat związany z ostatnim ćwiczeniem 
Uruchomienie pełnego 

potencjału swojego mózgu. 

Niezależnie do tego, czy 

jesteś prawo- czy, czy lewo-

półkulowcem. Musisz umieć 

przełączać się między swoimi 

półkulami na żądanie. Po co? 

Aby umieć na egzaminie 

zauważyć każdy detal w 

pytaniu (lewa półkula), ale 

też, aby widzieć z lotu ptaka 

(prawa półkula - duży 

obrazek). 

Synchronizacja półkul 
Celem ćwiczenia jest uruchomienie uśpionej półkuli, by dysponować pełnym potencjałem umysłu.  

Wcześniejsze przygotowanie do ćwiczenia 
Sprawdź, która półkula u Ciebie dominuje i czy potrafisz się przełączać: https://justpaste.it/uzywasz-prawa-czy-lewa-

polkule-m. Testuj swoje postępy za każdym razem, gdy skończysz ćwiczenie.  

Przygotowanie do ćwiczenia tuż przed jego rozpoczęciem 
Jesteś tuż po zakończeniu etapu 3, miejsce sukcesu. Miejsce, pozycja Twojego ciała (w tym zamknięte oczy), muzyka, 

zapachy - pozostają bez zmian. 
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Ćwiczenie 
1. Zamknij oczy. Wyobraź sobie obie półkule mózgowe widziane z góry. Siłą woli zbliż je do siebie. 

2. Skacz z lewej półkuli na prawą, z prawej na lewą zszywając je nitką. W mózgu nie ma receptorów bólu. 

3. Wizualizuj kolejne cyfry raz nad prawą raz nad lewą półkulą. Np. 1 nad prawą, 2 nad lewą; itd. – do 9 i 0. 

Korzyści 
Na koniec tego ćwiczenia masz wszystko, co dały Ci wcześniejsze 

etapy: głęboki spokój, wiarę w siebie, chęć podejmowania 

wyzwań, napęd do działania i dodatkowo zsynchronizowane 

półkule mózgowe.  

Do czego dążyć? 
Do osiągnięcia łatwości w przełączaniu się pomiędzy półkulami. 

Im łatwiej jest Ci zmieniać kierunek obrotu figurki, tym lepiej 

masz zsynchronizowane półkule. A gdy osiągniesz już łatwość 

synchronizacji, możesz skrócić cały proces.  

Jak to osiągnąć? 
Za każdym razem staraj się wyraźniej zobaczyć swoje półkule (ich 

pofałdowanie), siebie skaczącego, igłę i nitkę, cyfry nad każdą z 

półkul. Nad którą jest je trudniej zobaczyć? 

Zagrożenia na tym etapie 
Wewnętrzny krytyk, który podpowiada Ci to głupie, nie zadziała, to nie dla Ciebie itp. Bazuj na faktach. Zrób sobie 

test obracającej się figurki. Jeśli nie możesz jej nakazać zmiany kierunku – przećwicz synchronizację półkul. Nadal 

nie potrafisz? Ćwicz dalej. Poszukaj w Internecie innych metod na synchronizację półkul – może trafisz na jakąś, która 

zadziała u Ciebie szybciej? Znajdź osobę, która potrafi rozkazywać figurce – uwierzysz wtedy, że jest to możliwe. 
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