
Ćwiczenie: 

 Symfonia zmysłów, 

 czyli - co mówi moje ciało? 
                                           

     

 

Na początek posłuchaj:                          

„Historii chorej wiewiórki” 

Pewnego dnia wiewiórka usiadła na mchu przy starym drzewie. Nie czuła się dobrze. Bolał ja 

brzuch. Obok przechodził świerszcz. Powiedział do niej: „Wiewiórko jesteś chora”. „Co znaczy 

być chorym?” – pomyślała. Postanowiła zapytać mrówkę, bo ta rozumiała wiele rzeczy. „Tak 

– powiedziała mrówka i podrapała się po głowie. – Są różne typy chorób. Można być trochę 

chorym albo bardzo chorym, albo bardzo, bardzo chorym. Bardzo, bardzo chorym, to najgorsza 

z chorób”. „Co się dzieje, gdy jesteś bardzo, bardzo chora mrówko?” – pytała wiewiórka. 

„Wszystko się może zdarzyć, ale najczęściej ni dzieje się nic a nic. Po jakimś czasie znowu 

czujesz się dobrze. Jak tam twój brzuch?” – spytała mrówka. „Mój brzuch???” – zdziwiła się 

wiewiórka. „Tak” – odparła mrówka. Nagle wiewiórka poczuła, że ból brzucha zupełnie minął.  

Zastanów się: Gdzie się podział jej ból brzucha? Czy w Twoim ciele też są takie miejsca, gdzie 

gromadzą się bóle, które czułeś lub czujesz? Czy takie miejsca istnieją? Jak myślisz? 

 

Twoje ciało może Ci bardzo dużo powiedzieć, jeśli zechcesz go posłuchać. Niczym dobrze lub 

źle nastrojony instrument, Twoje ciało reaguje na emocje takie jak złość, strach, 

podekscytowanie, radość, żal, smutek – na dobre myśli i zmartwienia, które siedzą w Twojej 

głowie.  

Najczęściej to Twoje ciało słucha Ciebie. Jak jesteś zdrowy i chcesz biegać lub ćwiczyć, to Twoje 

ciało się rusza. Chcesz grać na komputerze, Twoje ciało siada przed komputerem. Chce Ci się 

jeść, Twoje usta otwierają się, gdy coś smacznego do nich wkładasz. Twój organizm nie jest 

tylko od wykonywania zadań. On sam też ma pewne potrzeby, odpowiada na to co czujesz i 

reaguje, a Ty możesz nauczyć się te informacje odczytywać, np. czy ciało czuje zmęczenie czy 

energię, czy czuje ból albo sytość. Warto nauczyć się rozpoznawać to, co czuje. Większość 

sygnałów, które z niego płyną zauważamy, ale nie zawsze na nie właściwie reagujemy, co może 



być przyczyną naszych kłopotów. Odrzucamy nieprzyjemne myśli czy uczucia, nakazując sobie: 

„Nie płacz, bo płacz, to dziecinada” albo zaprzeczając: „Zmęczony? Wcale nie jestem 

zmęczony!”. Skutek jest taki, że nadal pracujesz, oszukujesz sam siebie by sprawić komuś 

przyjemność, dbając bardziej o czyjeś uczucia niż o własne. Poszukujesz ucieczki od 

nieprzyjemnych uczuć poprzez słodycze, sen, nadmierną pracę, wycofanie z kontaktów z 

innymi osobami lub wyładowywanie się na przedmiotach, zwierzętach lub innych ludziach.  

Skupienie uwagi na odczuciach pochodzących z naszych zmysłów zatrzymuje nas w chwili 

obecnej. Uświadomienie sobie swojego ciała jest kolejną metodą na sprawdzenie swojego 

wewnętrznego stanu emocji i na lepsze samopoczucie. 

Jeśli wiesz, co czujesz, dzięki informacjom płynącym z Twojego ciała, możesz zarządzać tymi 

emocjami: 

✓ Zdecydować, co chcesz zrobić z nimi 

✓ I jak chcesz na nie zareagować 

 

Spróbuj usłyszeć, co „gra” w Twoim ciele… 

Słuchając sygnałów z ciała (naszych zmysłowych odczuć), dowiesz się więcej o swoich 

granicach, jak daleko możesz dojść i jak to rozpoznać: 

 

                                             

Poprzez wykonanie poniższego ćwiczenia sam poczujesz, kiedy twoje ciało ma dość. Dość 

oznacza, że jest nie za dużo, nie za mało, tylko dokładnie tyle, ile powinno  być.  

• Stań nogami mocno na ziemi. 

• Wyciągnij jedno ramię tak wysoko, jak to tylko możliwe, żeby było jak najwyżej w 

powietrzu. Zobacz, czy potrafisz sięgnąć do sufitu. Jak daleko możesz je wyciągnąć. 

Poczuj, jak daleko sięgnie Twoja ręka, podczas gdy ty stoisz na całych stopach i 

normalnie oddychasz. Jak daleko sięgniesz? Sprawdź, gdzie jest Twoja granica? I jak to 

zauważasz? Czy przez oddech? Czy poprzez myśl, że dalej nie możesz? Może zaczyna 

Cię boleć kręgosłup? Co obserwujesz? Opuść ramię. Obserwuj jeszcze jak teraz je 

odczuwasz i czy jest jakaś różnica między ramionami. Co teraz czujesz? 

• Oddychaj dalej spokojnie i spróbuj podnieść obie ręce jak najwyżej w powietrze, nogi 

trzymaj dalej na ziemi, jakby były do niej przyklejone. Wyobraź sobie, że nad Toba jest 



gałąź z pięknymi, soczystymi jabłkami, które chcesz zerwać. Ale Twoje ręce są trochę 

za krótkie, żeby je złapać. Tak wysoko wiszą! Spróbuj wyciągnąć ręce jeszcze wyżej. I 

może jeszcze trochę wyżej. Co czujesz w tym momencie w swoim ciele? Może 

zauważasz, że wstrzymujesz oddech. To jest częsty sygnał, że masz już dość. Może też 

zaczynasz odczuwać ból w plecach i ramionach. To też, sygnał, że już dość. Jeśli umiesz 

to rozpoznać, to wiesz, na ile dokładnie możesz wyciągnąć swoje ręce, tak, żeby twój 

oddech pozostał spokojny i żeby nic Cię nie bolało.  

• A może i tak zerwiesz jakieś jabłko. Jak daleko potrafisz zajść? Gdzie jest Twoja granica? 

Czy potrafisz ja wyczuć? I kiedy poczujesz, że jesteś na granicy, wtedy opuść ręce 

swobodnie na dół. Co czujesz teraz, kiedy stoisz przez chwilę w bezruchu? Ciężar na 

ramionach, czy wręcz przeciwnie – wydają Ci się lekkie? Mrowienie czy coś innego? Jaki 

teraz masz oddech? Czy teraz wiesz, co jest Twoją granicą? Czy zawsze musisz 

przerywać, kiedy dochodzisz do momentu „dość”? 

Jako zakończenie tego ćwiczenia albo w chwilach gdy jesteś zmęczony możesz się rozluźnić 

ćwiczeniem relaksującym poprowadzonym przez kogoś innego. Znajdziesz je na stronie 
https://cojanato.pl/download/04-test-spaghetti/  pod tytułem „Test spaghetti”. 

 

Proponuję włącz ćwiczenie i wsłuchaj się w „muzykę” swojego ciała – Powodzenia      

 

 

Opracowała: psycholog – mgr Anna  Maciejczuk 

Na podstawie: E. Snel „Uważność i spokój żabki”, CoJaNaTo 2010. 
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