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Twoj� histori� �sobist�

CZĘŚĆ 1

Czyli o tym, jak to ciało magazynuje historię naszego
życia, emocje i uczucia oraz różnego

rodzaju postanowienia. 



 Ciało magazynuje naszą historię i jest to często inna historia, niż ta którą
pamiętamy. Jest to historia emocji i właśnie w ciele siedzą szczególnie te emocje,
z których nie zdawaliśmy sobie sprawy i których kiedyś nie wyraziliśmy.

Victor Sanchez, trener pracujący z ludźmi na styku antropologii, psychologii i
szamanizmu, wiele lat temu podjął temat rekapitulacji, czyli procesu uwalniania
się od historii osobistej. Napisał na ten temat książkę "The Toltec Path of
Recapitulation" oraz prowadził warsztaty rozwojowe.  

Zgodnie z tym podejściem człowiek rodzi się jako pełna, szczęśliwa, świetlista
istota z pełnym wachlarzem możliwości. Następnie w wyniku różnych
doświadczeń,  socjalizacji, porażek, emocji, wytwarza sobie wewnętrznie wiele
barier, ociosuje potencjał możliwości i tworzy bardzo okrojony obraz siebie. 

Historia osobista odkłada się w nas i zaczyna nas ograniczać. Wydarzenia
sprawiają, że nieświadomie dokonujemy różnego rodzaju postanowień - tego
już nie będę próbować, tego nie umiem, do tego się nie nadaję, to nie jest
możliwe, to sprawia ból. I chociaż trudno oczekiwać, że człowiek będzie
całkowicie wolny od tego rodzaju ograniczeń, to zbyt duża ilość takiego bagażu
sprawia, że żyjemy małym procentem swoich możliwości i brak nam energii do
życia.

Proces rekapitulacji polega na świadomym, wykorzystującym umysł
pobudzeniu pamięci ciała, również tej pamięci emocjonalnej,a następnie na
świadomej zmianie wzorca i podjęciu działań, które go utrwalą. 

Wydaje się jednak, że chociaż my możemy świadomie aktywizować ten proces,
to w jakimś momencie dopiero ciało  samo dokonuje właściwiej rekapitulacji i
uwalnia swoja historię. Dlatego masaże, ruch, taniec nie tylko bardzo taki proces
wspierają, ale też często same w sobie są technikami uwalniającymi.  
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Z szeroko rozumianym tematem historii osobistej można się spotkać w wielu
podejściach. Część psychoterapii zajmuje się tym, aby dotrzeć do wspomnień,
które chociaż wydarzyły się dawno, wciąż sterują nami i wpływają na nasze życiu
tu i teraz. Tam może nie szuka się ich w ciele, tylko w myślach, jednak i w wielu
podejściach psychoterapeutycznych zwraca się uwagę na ciało - Gestalt czy
Psychologia Zorientowana na Proces. 

Istnieje też wiele systemów, które w procesie uzdrawiania i niwelowania braku
równowagi w życiu skupiają się właśnie na ciele - focusing, kinezjoterapia,
psychoterapia tańcem i ruchem. 

W buddyzmie istnieje określenie "pain body" czyli "ciało bólu", które jest
związane ze stresem i z bolesnymi emocjami, które wciąż są w nas żywe i
wpływają na nasze wzorce postępowania. Jednym z zadań medytacji jest
rozpuszczanie tego ciała bólu, aby nie sterowało naszym samopoczuciem.

W Living Dance Form masujemy ciało ruchem, docierając często bardzo głęboko
do zapomnianych, zaniedbanych obszarów.
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Ćwiczeni� 1

uwalniaj swoją historię 

Przypomnij sobie jakieś poruszające wydarzenie z przeszłości. Może to być
sytuacja, którą bardzo pozytywnie wspominasz, za którą trochę tęsknisz.  

Zamknij oczy i przenieś się tam w wyobraźni. 

Przypomnij sobie, jak się czułaś, co cię otaczało, co pamiętasz. 

Następnie pozwól ciału poruszać się z tym wspomnieniem, wyrazić tamten
nastrój, samopoczucie, wyrazić uczucia, jakie wtedy ci towarzyszyły - wszystko w
ruchu. Każdą myśl i odczucie przenoś na ruch, do ciała. 

Zacznij świadomie oddychać w tym tańcu, poruszaj się z oddechem. 

Wyraź intencję, aby z każdym wdechem odzyskiwać energię z tamtej sytuacji,
jakieś zasoby, samopoczucie, moc oraz aby z każdym wydechem uwalniać to, co
już niepotrzebne, co być może jakoś Cię trzyma. 

Daj sobie kilka minut na dopełnienie i poruszanie się wraz z oddechem w taki
sposób, aby zaangażować całe ciało.

Ważne, aby ćwiczenie to zrobić w ruchu, a nie tylko w głowie.   

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Ciał� jak� anten�
 CZĘŚĆ 2

Czyli o tym, jak to ciało magazynuje emocje,
nastroje, jak odbiera i odczytuje energię otoczenia

czy też specyficzne pole danego miejsca. 



To, co w ciele zalega, co trzyma, to są głównie emocje i nastroje, którymi
przesiąknęliśmy lub z którymi musieliśmy sobie jakoś poradzić. 

Ciało niejako zbiera emocje, nastroje i energie z otoczenia - nastrój od innych
osób, nastroje grupy, energię ziemi i miejsca. Ten nastrój może się nam udzielić,
może obudzić jakieś wspomnienia, mogą pojawić się sny związane z tym
miejscem i jego historią. Odwiedzasz Muzeum Powstania Warszawskiego, a
potem śni Ci się wojna. Nie tylko pobudziło to twoje myśli, ale mogło poruszyć
ciało. Możesz zacząć odczuwać ból, spięcie, smutek długo po tym, jak opuściłaś
muzeum.

W niektórych domach, w których ktoś długo chorował można tę chorobę
wyczuć, jakby miejsce nasiąkało pewnego rodzaju energią, a nasze ciało odbiera
ją w jakiś sposób i odczuwa, gdy tam jesteśmy.

Podobnie, gdy odwiedzimy miejsce tryskające energią we wspaniałych
okolicznościach przyrody, możemy długo potem czuć wzmocnienie ze strony
tego miejsca i pozytywny nastrój. 
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Arnold Mindell, twórca psychologii zorientowanej na proces, zachęca do pracy z
konkretnymi miejscami na ziemi. Uważa, że dzięki nim możemy zyskać kontakt z
różnym zasobami, jakościami, z wewnętrzną  mocą i dzięki temu  nie tylko
poczuć się lepiej, ale i znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Czasem,
szczególnie, gdy już od jakiegoś czasu w ten sposób pracujemy, wystarczy
chwila na przeniesienie swojej uwagi, aby poczuć się zupełnie inaczej i zyskać
dostęp do wewnętrznych zasobów.   

Oczywiście to, jak bardzo wrażliwą jesteśmy anteną, jak wiele nieświadomie
chłoniemy w danym momencie z otoczenia zależy od naszych osobniczych
różnic. Jedni z nas mają na tyle silne własne granice i w jakiś sposób zwarty
system energetyczny, że nie wszystko się przebije i dociera do strefy wpływu.
Inni z nas chodzą w permanentnym stanie otwarcia, gdy granice są rozmyte i
podłapują najmniejsze zmiany w otoczeniu. Być może jest tak, że każdy mógłby
poczuć to samo, ale nie na każdego z nas ma to taki sam wpływ. Chociaż ten
wpływ czasem bardzo trudno zmierzyć, więc lepiej być może odnosić się do
tego, czy coś nam przeszkadza, czy coś nas wspiera, czy szkodzi.

Są osoby, które same wchodząc do pomieszczenia wnoszą swoją mocną
energię, osobowość i zmieniają nastrój. Są takie, które raczej wpasowują się w
otoczenie i odpowiadają swoim nastrojem na atmosferę, która tam panuje.
Oczywiście to się też zmienia w zależności od sytuacji.

Innym przykładem kontaktu z niewidzialnym może być radiestezja lub
kinezjologia. Wykorzystuje się stopień napięcia mięśni w reakcji na dany czynnik i
na tej podstawie dokonuje się oceny, czy pod ziemią są jakieś zakłócenia, które
nam szkodzą czy nie. Dla niektórych jest to bzdura i magia, a dla niektórych
droga, w której się szkolą wiele lat. 
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Ćwiczeni� 2

wspierające miejsce na ziemi

Przypomnij sobie jakieś miejsce na ziemi, które cię w tym momencie przyciąga.
Zamknij oczy i wyobraź sobie, że tam jesteś.  

Poczuj lub wyobraź sobie atmosferę tego miejsca, zapachy, kolory, żywioły, które
cię otaczają. 

Pozwól ciału poruszać się w sposób naturalny, tak jakby miało ochotę poruszać
się będąc w tym miejscu. 

Przeciągaj się, podskakuj, potrząsaj, wyginaj, bujaj, eksperymentuj z różnymi
ruchami, dając ciału możliwość znalezienia tego, który mu najbardziej pasuje. 

Rób to ćwiczenie do momentu aż się nim nasycisz.

  

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Prac� � równowag� �
home�staz� 

CZĘŚĆ 3

Czyli o tym, jak to ciało posiada zdolności do
samoregulacji, dlaczego warto korzystać z różnych

map i modeli. 



Ciało wciąż dąży do pewnego rodzaju równowagi i posiada zdolności
samoregulacji. Dlatego, właśnie gdy w niektórych miejscach jesteśmy mocno
napięci, na przykład w okolicach kręgosłupa, to nie rozluźnianie da nam
najlepszy efekt. Oczywiście rozluźnianie również jest w tym przypadku
potrzebne, ale przede wszystkim należy zadbać o niektóre mięśnie, wzmocnić
się, aby te mięśnie przykręgosłupowe nie próbowały wykonać całej roboty. 

Dlatego dobrze jest korzystać z różnego rodzaju modeli, w których możemy
zobaczyć i ocenić własne doświadczenia. Systemy żywiołów, cykle, modele
zmiany itp. pomagają określić, gdzie są nasze wyzwania lub niedobory, gdzie
są nasze mocne strony, które obszary lub elementy mogą być źródłem braku
równowagi w naszym życiu. 

Zupełnie inaczej możemy wówczas świadomie pracować nad sobą. Gdy
puszczamy muzykę i mamy się swobodnie poruszać, nie zawsze wiemy, nad
czym właściwie pracować. Oczywiście na taki swobodny taniec również
nakładamy pytanie - czy czuję się swobodnie, czy oceniam siebie, czy mój ruch
jest pełny czy zachowawczy. Ale, gdy nałożymy model cyklu, który nam pokaże,
jak wchodzimy w doświadczenie, jak w nim jesteśmy, jak kończymy i jak
odpoczywamy - możemy łatwiej zaobserwować,  z czym warto pracować. 

Podobnie, gdy wchodzimy w ruchu w różne jakości - miękkość, siła, rozciąganie,
skupienie - również, gdy damy tym tematom uwagę i poruszamy się świadomie,
możemy określić z czym chcemy i z czym warto pracować w najbliższym czasie.

Dlatego  między innymi na spontaniczny ruch nakłada się wiele modeli, wiele
map, oczywiście nie wszystkie na raz -  mapę ciała, kierunki, prędkość, kształty,
rodzaj i zakres ruchu, ruch indywidualny i w kontakcie. Dzięki temu łatwiej
obserwować różnice, zauważać miejsca przeszkadzające, wytrącające nas z
naszej wewnętrznej równowagi. Możemy też określić obszary komfortu i
zobaczyć, w którym kierunku możemy je przekroczyć, aby się rozwinąć,
wzmocnić, nauczyć czegoś nowego, sięgnąć po więcej czegoś w swoim życiu.
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Ćwiczeni� 3

doświadczaj przeciwieństw 

Stań, przeciągnij się kilka razy,obserwuj przez chwilę swój oddech. Możesz
włączyć przyjemną muzykę.  

Zacznij się poruszać wchodząc na przemian w różnego rodzaju przeciwieństwa. 

Poruszaj się przez chwilę bardzo szybko, a następnie bardzo wolno. 

Poruszaj górną częścią ciała, następnie dolną. 

Poruszaj się drobnymi ruchami blisko ciała, a następnie wejdź w szerokie,
zamaszyste ruchy. 

Poruszaj się płynnie jak woda, a następnie kanciasto, jak robot. 

Poeksperymentuj jeszcze z innymi przeciwieństwami, które wydają ci się
ciekawe. 

Powtórz to ćwiczenie przez kilak kolejnych dni i zanotuj swoje obserwacje.

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Regeneracj� � adaptacj� 
CZĘŚĆ 4

Czyli o tym, że dzięki odpowiedniemu treningowi
jesteśmy w stanie dużo osiągnąć oraz o tym, że ciało

ma zasoby, aby nam w tym pomóc. 



Ciało ma niesamowite zdolności regeneracyjne i adaptacyjne. Dzięki
odpowiedniemu treningowi jesteśmy w stanie w pewnym stopniu sterować
temperaturą ciała czy biciem serca. Może nie wszystko warto robić i dobrze sobie
zadać pytanie, po co. Miejmy jednak świadomość to, że bardzo wiele jesteśmy w
stanie wypracować. A ciało nam pomoże.

Aby zobaczyć, jak wiele jesteśmy w stanie wypracować można popatrzeć na
morsów, osoby, które zażywają kąpieli w lodowatej wodzie. Albo mnisi buddyjscy
praktykujący Tummo, którzy potrafią być tak rozgrzani, że na ich ciele zimą
można wysuszyć mokre prześcieradła, potrafią też medytować nago na śniegu i
nie marznąć. Albo gimnastycy lub akrobaci pracujący w cyrku. Lub himalaiści. 

Oczywiście są też przykłady, gdy podczas wojny lub wypadków ludzie
dokonywali niezwykłych czynów lub przeżywali w ekstremalnych warunkach. 

Na co dzień większości z nas nie jest potrzebna taka ekstremalność. Wystarczy
o wiele mniej,  żeby zrealizować jakieś marzenie, doświadczyć czegoś nowego
lub poprawić jakość swojego życia. Nawet starszy organizm wiele z tych
możliwości zachowuje. Prowadzono już badania, w których zaczynano
rehabilitować starszych ludzi, ćwiczyć z nimi regularnie. Po jakimś czasie te
osoby mogły samodzielnie funkcjonować, odzyskiwały dużą część swojej
mobilności. Niestety większość starszych osób tego nie wie, a zwłaszcza w to nie
wierzy, więc nawet nie podejmują tego typu prób.
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Ćwiczeni� 4

Obserwuj swoje nawyki 

Zastanów się, czy pamiętasz zmiany, nawyki, umiejętności, które twoje ciało
nabyło, a które były wynikiem twojej chęci, albo specyficznych warunków, w
których się znalazłaś. Może długo chodziłaś boso i podeszwy twoich stóp zrobiły
się twarde :-).  A może przychodzą ci do głowy przykłady innych osób. 

Czy jest  coś, co chciałabyś zmienić, czujesz, że jest to możliwe, ale do tej pory ci
się nie chciało? 

Jeśli tak, zrób to, podejmij wyzwanie i zobacz, jak to cię zmienia.  

Zacznij od małego kroku.

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Ciał� ni� kłami�
CZĘŚĆ 5

Czyli o tym, jak ciało odzwierciedla nasz tryb życia,
styl działania i nawyki, w jakich funkcjonujemy. Jest

też skarbnicą informacji o nas samych. 



Mówi się, że ciało nie kłamie. I zgodziłabym się z tym stwierdzeniem, jednak nie
znaczy to, że ciało zawsze ma rację - o czym więcej w następnym rozdziale. 
Ponieważ ciało magazynuje nasze emocje, historię osobistą, doświadczenia,
traumy i jest po części anteną, to jest też źródłem informacji o nas samych,
prawdziwych informacji o tym, co się wydarzyło i gdzie razem z tym ciałem
jesteśmy.

Kondycja naszego ciała, postawa, stan mięśni, kręgosłup i inne części jest
wynikiem trybu życia, jaki prowadzimy - tego jak się odżywiamy, ile śpimy, czy
ćwiczymy, czy się ruszamy, jak się ruszamy, czy się często uśmiechamy, czy
mamy ponure myśli, jakie mamy ogólne nastawienie. To wszystko wprawne oko
jest w stanie z ciała wyczytać, sami możemy zaobserwować zmiany w ciele, gdy
jakieś elementy naszego życia się zmieniają.

Oczywiście z tą oceną nie należy przesadzać i pochopnie z nią wyskakiwać,
gdyż ogólna kondycja naszego ciała zależy również od genów, kryzysów lub ich
braku w danym momencie, wypadków i chorób, które przeszliśmy, wieku i innych
podobnych czynników. Gdy patrzymy na człowieka, nie znając go, możemy nie
wiedzieć, że stan, w którym obecnie się znajduje jest wynikiem pełnej wysiłku
pracy albo wręcz przeciwnie - wynikiem totalnego zaniedbania w ostatnim
czasie - w zależności, z jakiego punktu startował. 

Jednak pewne tendencje i wzorce działania charakterystyczne dla danej
osoby są obecne w większości zachowań i działań dnia codziennego. Jeśli
mamy charakterystyczny wzorzec wchodzenia w relacje, to będzie on obecny w
wielu naszych relacjach.
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Ćwiczeni� 5

Porozmawiaj ze swoim ciałem

Idź na spacer gdzieś na zewnątrz jak najbliżej natury.  

Zatrzymaj się w pewnym momencie i przenieś uwagę wgłąb ciała. 

Zadaj sobie, a właściwie swojemu ciału pytanie, jak się ma. Poczekaj na
odpowiedź. Ona może przyjść w postaci wewnętrznego dialogu, obrazu, słowa,
odczucia. 

Zadaj też sobie takie pytania, "czego potrzebuję" lub "czego potrzebujesz" (do
ciała), "co mi chcesz powiedzieć". 

Nie bój się ciszy, czekaj, obserwuj siebie. 

Jeśli wejdziesz w intensywny dialog wewnętrzny w głowie, wróć do ciała, do
oddechu, zacznij od początku. 

Może odkryjesz,  że czegoś potrzebujesz mniej albo więcej w swoim życiu teraz.
Może odkryjesz coś zupełnie innego. A może ćwiczenie wyda ci się głupie, ale
przynajmniej zrelaksujesz się przez chwilę, pomilczysz i posłuchasz wiatru.  

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Ciał� te� kłami�
CZĘŚĆ 6

Czyli o tym, że ciało czasem nas ogranicza i
podpowiada rozwiązania niekoniecznie korzystne.

Nie można go zupełnie bezkrytycznie traktować jako
wyroczni w naszym życiu. 



Ciało i umysł - każdy ma swój świat. Mówi się, że ciało nie kłamie, ale jak
najbardziej może też "kłamać" oczywiście w pewnym sensie. 

Ciało może Cię zatrzymać w drodze rozwoju, jeśli o nim zapomnisz. Praca z
umysłem, praca z przekonaniami ma jak najbardziej sens. Gdy zmieniamy
myślenie, to cali zmieniamy się, zmieniają się nasze decyzje, często zmienia się
życie i nasze relacje. Ale ciało ma swój własny świat - świat wzorców i postaw,
które bezpośrednio wpływają na naszą codzienność i na całe życie. Gdy nie
pracujemy z ciałem, nie zwracamy uwagi na własną postawę, to zmiany bywają
ulotne, coś sobie myślimy i jednocześnie gdzieś w środku w to nie wierzymy.
Albo nie jesteśmy w stanie zmienić naszych działań, gdyż właśnie ciało trzyma
stary wzorzec i nie chce go puścić. 

Tak samo jak pewne struktury myślowe i przekonania mogą strzec naszego
starego świata, tak samo struktury i wzorce w ciele mogą powstrzymywać nas
przed zmianą. Nasz stary strach, ból, mechanizmy, które w jakimś momencie
ratowały nam życie i gwarantowały fizyczne lub psychiczne przeżycie - teraz
wciąż aktywnie działają, chociaż tamtego niebezpieczeństwa już nie ma i nasza
obecna sytuacja jest zupełnie inna, nasze obecne zasoby są inne.

Już umysłem jesteśmy gotowi do lotu, pozmienialiśmy przekonania, mamy wizje,
które już w wyobraźni realizujemy. Ale jakoś nie ćwiczyliśmy latania. 
Wreszcie odważamy się na przebiegnięcie maratonu, mentalnie czujemy się
zwycięzcą, ale ciało nie ćwiczyło i ledwo kilometr przebiegnie. Albo chcemy
zrobić więcej, zakładamy biznes po godzinach, ale nawyki spania, żywienia nie
zmieniły się i przesypiamy pół dnia. Albo jemy tak, że brakuje nam sił, męczymy
się po pół godzinie wysiłku, albo umysł odpada po krótkiej koncentracji.

Chcemy poznać wspaniałą dziewczynę i jesteśmy gotowi do związku, ale jak
tylko jakaś pojawia się w odległości bliższej niż metr nasze ciało paraliżuje
bezruch, dziwny grymas pojawia się na twarzy, a w naszej głowie zupełnie jak w
filmie "W głowie się nie mieści." totalna panika, bo hasło "dziewczyna" wszystko
paraliżuje. I zamiast uśmiechu, spojrzenia w oczy i zagadania miłym słowem
nasze ciało pokracznie się wykręca i oddala w przeciwnym kierunku.
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Innym przykładem "kłamania" ciała może być dieta i ciągoty jedzeniowe.
Głęboko wierzę w mądrość ciała i nasz instynkt, który może podpowiadać
mądre rzeczy, również w kwestii odżywiania - czyli to co lubimy, czego nie
lubimy, na co mamy chętkę może być podyktowane taką mądrością, szczególnie,
gdy rzeczywiście zwracamy na to uwagę i uczymy się słuchać ciała. Czyli nie
tylko zwracamy uwagę na chętki, ale też obserwujemy, jak się czujemy po
zjedzeniu czegoś, zauważamy różnego rodzaju sygnały, które ciało wysyła.

Natomiast, co możemy powiedzieć o mądrości ciała w kontekście uzależnień -
od kawy, cukru, alkoholu, papierosów?  Czy candidę w jelitach domagającą się
cukru i zwiększającą nasze łaknienie w tym kierunku można nazwać prawdziwą
mądrością ciała?
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Ćwiczeni� 6

kiedy twoje ciało "kłamie"

Zastanów się, czy są takie obszary albo sytuacje, kiedy twoje ciało trzyma cię w
czymś starym, niekoniecznie korzystnym. 

Może przypominasz sobie takie sytuacje, kiedy ewidentnie "kłamało. 

Czy reagowało przesadnym strachem, kiedy nie było faktycznego zagrożenia.
Albo wręcz przeciwnie, wielokrotnie nie zauważałaś niebezpiecznych sytuacji?
Może chciałaś zmienić dietę albo porzucić nałóg, ale miałaś wrażenie, ze sobie
szkodzisz i zaraz rozpadniesz się.

Poobserwuj, zanotuj, zastanów się co możesz i chcesz  z tym zrobić. 

Nawet jeśli nie masz pomysłów, poruszaj się trochę z tą informacją, z tym
tematem. Potańcz. Być może ten ruch doprowadzi cię do jakichś wniosków.

 

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



Cz� ciał� � um�s� t�
jedn�?

CZĘŚĆ 7

Czyli troszkę o tym, czym lub kim jesteśmy - ciałem,
umysłem czy duchem . I czy rzeczywiście musimy

wybierać pomiędzy nimi. 



Czym lub kim jesteśmy - ciałem, umysłem, duchem?

Niezależnie, czy ciało i umysł są jednym, to moim zdaniem błędne jest założenie,
że musimy pomiędzy nimi wybierać. Również nie do końca chodzi o równowagę
między ciałem a umysłem. No może tak naprawdę trochę chodzi, zależy co
rozumieć przez równowagę i przez słowo "między". Można jednak powiedzieć, że
ciało i umysł to jedno i że są to różnego rodzaju emanacją naszego procesu,
życia. Dlatego zarówno zmiany na poziomie umysłu wpływają na ciało, jak i
zmiany na poziomie ciała wpływają na umysł. Można się kłócić co było
pierwsze - jajko czy kura. Jednak i ciało i umysł mają swoją domenę. Bez
żyjącego ciała nie podziałamy za wiele w tej rzeczywistości. Bez umysłu i ducha
ciało też żywe za bardzo nie jest.  

Warto więc pamiętać, że z każdej strony możemy dojść do zmiany. Dlatego nie
jest tak ważne czy zaczniemy od ciała, czy umysłu, warto zacząć tam, gdzie jest
nam bliżej i gdzie zauważamy efekty. A gdy utkniemy warto może zacząć z
drugiej albo nawet trzeciej strony.

Przykładowo Tenzin Wangyal Rinpoche, nauczyciel buddyzmu Bon, autor wielu
książek o medytacji często wspomina o tym, że istnieją trzy bramy, które
możemy wykorzystać - ciało, mowę albo umysł. Wszystkie prowadzą właściwie
do tego samego miejsca, ale często właśnie jedna z nich jest dla danej osoby
łatwiej dostępna, efektywniejsza. 

To podejście również można wykorzystać w prazy z ciałem. Jednak nasza
pospieszna ocena, idąca za tym do czego wydaje nam się bliżej, wcale nie musi
być trafna w kontekście rozwoju. Często trzeba poeksperymentować przez jakiś
czas, żeby to sprawdzić. Nie zawsze od razu widać, czy coś nam służy czy nie.
Czasem jest to zwykły opór i kontakt z nowym.  Nigdzie też nie jest powiedziane,
że jakiś jeden sposób będzie dla nas właściwym wyborem raz na zawsze i nie
zmieni się w czasie. 
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Ćwiczeni� 7

bramy doświadczenia

Wybierz słowo, które do Ciebie przemawia i jest jakoś powiązane z twoim życiem
w tym momencie.  

Zacznij poruszać się z tym słowem, tańczyć, wyginać, eksperymentować. 
Pozwól sobie na więcej i daj sobie przynajmniej kilka minut na eksploracje. 
Dołącz do tego dźwięk, głos.

Innym razem wybierz miejsce w  ciele, które cię przyciąga. 

Pozwól temu miejscu się poruszać, a reszcie ciała podążać. 
Niech energia, jakość tego miejsca rozszerzy się na całe ciało. 
Eksperymentuj i rozwijaj ten ruch.  
Za każdym, gdy się rozproszysz, zagubisz, wracaj do tego miejsca w ciele.  

Jeszcze innym razem pozwól myślom się prowadzić, jakiejś metaforze, obrazowi
mentalnemu.  

Tutaj również poruszaj się z tym, eksperymentuj.
Wracaj uwagą do obrazu, metafory i ponownie wracaj do ciała. 
Pozwól temu doświadczeniu się rozwijać.

W tym ćwiczeniu za każdym razem pracujemy z ciałem, jednak wychodzimy i
podążamy za innym impulsem.

Podczas ćwiczeń:

Zadbaj o wygodny strój i przestrzeń, w której nikt ci nie będzie przeszkadzać.
 Twój ruch nie musi w żaden szczególny sposób wyglądać.
Zmieniaj pozycje jeśli potrzebujesz.
Bądź ciekawa/y i pozwól sobie nie wiedzieć.
Podejdź do siebie serdecznie, nie oceniaj się surowo.
Zapisz wrażenia, uciekają szybciej niż myślisz.



O autorc�
Joanna Łukaszewicz- Bernady 

Autorka i trenerka metody pracy z ciałem w ruchu Living Dance Form. Od 2003
roku prowadzi warsztaty rozwoju osobistego. Interesują ją techniki rozwoju, które
łączą ciało, emocje, ducha i umysł, które budują połączenie, między tym, co
duchowe, rozwojowe, a naszą codziennością.

Pomagam ludziom rozwijać świadomość siebie i świadomość ciała, aby łatwiej
im było żyć,  w większej spójności, w zgodzie ze sobą, własnymi potrzebami, w
żywym kontakcie z innymi i otaczającym światem. Bycie w ruchu pozwala
pozostać dłużej sprawnym, elastycznym w myśleniu i swojej postawie wobec
życia.   Jestem autorką i trenerką metody pracy z ciałem w ruchu Living Dance
Form i od 2003 roku prowadzę warsztaty rozwoju osobistego.

Living Dance Form

Living Dance Form jest efektem przetrawienia i połączenia różnych metod, które
rozwijają świadomość siebie i świadomość ciała w ruchu, metod, których na
przestrzeni lat uczyłam się i poznawałam - Dance Alive Mariane Karou,
Psychologia Procesu Arnolda Mindella, warsztaty Victora Sancheza, Buddyzm
Bon Tenzina Wangyala Rinpoche, Feldenkrais, Lowen,  taniec, sport, Aikido,
medytacja, praca z ciałem, huna . Wciąż rozwijam swój warsztat i uzupełniam  o



Zaprasza� !

KLIKNIJ TUTAJ

Jeśli jeszcze nie zapisałaś się do newslettera,
koniecznie zrób to teraz. Zawsze będziesz na
bieżąco z informacjami o kursach, artykułach i

nowych materiałach na stronie. 

Jako prezent dla subskrybentów otrzymasz audio
medytację w ruchu. Poniżej znajdziesz link do mojej

strony.

Zapraszam również na moje warsztaty oraz sesje
indywidualne. 
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