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WITAJ
Naprawdę cieszę się, że na Twoim urządzeniu,
w Twoich rękach, zawitał ten eBook.
Naprawdę cieszę się, że ze mną jesteś
i że czytasz, oglądasz treści, które tworzę.
To wielkie szczęście i zaszczyt.
Naparzyłabym za to najlepszej herbaty na
świecie.

No dobra, już bez mazania.

Hej
Nie wierzę, że piszę to zdanie:
jest marzec 2021 roku i mija dokładnie rok od
kiedy na świecie pojawiła się pandemia.
Żyjemy w sinusoidalnej izolacji.
Podobno przez najbliższe lata będziemy
musieli na nowo nauczyć się zasad
przebywania z innymi. Na koncertach, w
teatrach, w restauracjach, w parkach.
Już nic nie będzie takie samo.
Trudno mi uwierzyć w to, że wyjdziemy
z tego bez szwanku. Czuję, że moja relacja
samej ze sobą została poddana ogromnej
próbie.
Na nowo musimy zacząć budować łączność.
Ze swoim ciałem, z myślami i z emocjami.
Ze swoim holistycznym jestestwem.
Dbać o nie.
Niech ten ebook będzie skromną pomocą,
iskrą, przy tworzeniu tej niezwykle ważnej
relacji.

#wciele
Przed Tobą, mną i całą resztą społeczności,
7 dni przyjemnego programu, turnusu, warsztatu
powrotu do siebie. Próby pewniejszego zakotwiczenia
się we własnym ciele.
Będziemy wspólnie pisać, myśleć, leżeć, oddychać,
wyginać się, odpuszczać, rozmawiać i obserwować.
Za chwilę wytłumaczę jak to wszystko będzie działać,
ale najpierw pozwól, że opowiem o tym, co jest moją
inspiracją do stworzenia tego wyzwania.
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dlaczego
#wciele?
Rok temu, dosłownie na chwilę przed pandemią, tysiące osób wzięło udział w wyzwaniu
Slow Self Care 2020. Zaangażowanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wspólnie
wyrabialiśmy nowe nawyki, w sposób zupełnie nieinwazyjny, bezobowiązujący, uważny, no,
po prostu slow. Codziennie czytałam Wasze przemyślenia i wiadomości, a niektórzy już na
zawsze pozostali z rytuałem uważnej herbaty/kawy.
Całe przedsięwzięcie SlowSelfCare pokazało mi to, jak bardzo wszyscy nie tylko szukamy
miejsca w swoim życiu na spokój, ale również pragniemy być bliżej, działać wspólnie,
pomimo tego, że się nie znamy, pomimo tego, że się nie widzimy. Osamotnienie na chwilę
zeszło na dalszy plan. No, a potem przyszła izolacja.
Od tamtej pory postanowiłam, że co roku będę tworzyć akcję około self-care'ową, bez
względu na to, co przyniosą nam czas i przestrzeń, które współdzielimy.
Wzruszyło mnie i poruszyło mną przede wszystkim to, że takie akcje mają sens, że moje
działania i (przyjemne) wypociny mają sens. Moją inspiracją było podzielenie się tym, co
pomogło mi zostać człowiekiem szczęśliwszym.
Nie "człowiekiem doskonałym", nie "człowiekiem, który to ma tak dobrze, bo nic go nie dotyka/ma
lepiej", nie "człowiekiem wiecznie-doskonały-humor", nie "człowiekiem, który nic nie czuje"
(chociaż był i taki okres, ale bez obaw, na szczęście nikogo w te mroczne czasy nie ściągałam
na siłę do jakiś wymyślonych akcji; cierpliwie kolekcjonowałam rośliny i pracowałam, żeby
mieć za co żyć), tylko, bez kitu, człowiekiem, którego duch/ja/ego znalazło nowy,
ekspansywny, szczęśliwy dom.
Nieważne ile remontu w nim jeszcze potrzeba.
Ten nowy, bezpieczny dom to clue do tematu tego e-booka "w ciele".
Pod tym postem na Instagramie pytałam o wasze podejście do ciała.
Czy czujecie się z nimi tożsami, tj. jednością? No, okazało się, że wszyscy jesteśmy na
spektrum rozjechania się z ciałem. Nasze "ja", nasze centrum dowodzenia ma swoje życie,
oddalone od oddechu, oddalone od tkanek. Czasami jest zupełnie nieobecne. To nie jest nasza
wina. Nie ma w tym nic dziwnego, że tak jest. Już tłumaczę o co mi chodzi.

dlaczego
#wciele?
Według ludzi mądrzejszych ode mnie, o których wspomnę w tym ebooku, subiektywne
poczucie zdrowia i radości jest tożsame z odczuwaniem żywotności ciała. Jego ciepła,
pulsowania, uziemienia, jego niczym nie zablokowanej, spontanicznej energii.
Ból izoluje, spięcia się kumulują i tworzą nową codzienność, a ciało pamięta więcej niż "my",
nasze racjonalne centra dowodzenia. W pierwszym rozdziale, tj. w pierwszym dniu
wyzwania, przedstawię skąd może wynikać takie oddzielenie materii i ducha.
Otworzę się nieco i opowiem o rzeczach, o których nie wspominałam w filmach i pewnie
nie wspomnę. Uważam, że forma pisemna lub forma podcastu to zdecydowanie
odpowiedniejsza

forma wyrazu dla tematów takich jak depresja, traumy, self-harm czy

zaburzenia odżywiania.
Te personalne historie nie są po to, żeby się nad sobą użalać. Nie będą też funkcjonować jako
coś, z czym się szczególnie utożsamiam. Nie potrafię wyrazić tego, jak ważny to punkt
moich rozkmin. Wiele osób uważa, że najbardziej interesującą w nich rzeczą jest to, jak
bardzo cierpią i co trudnego przechodzą przez opinie i myśli innych. Wiem, to nie jest
intuicyjne zdanie, ale usłyszałam je od pewnego profesora lingwistyki i filozofii, Johna
Mcworther'a i zapisałam je w notatniku. Muszę je sobie regularnie odświeżać.
"This is not a healthy self identity. To find a sense of well-being you might have to reach a little
deeper. Your victim status does not make you special. You make yourself special."
Być może dlatego nie utożsamiam się z około-cielesnym aktywizmem, który napotkałam w
internecie. Mam wrażenie, że liczne z akcji, które obserwujemy w social media, które na
pewno mają najlepsze intencje, w dużym stopniu zatrzymują się na poziome utożsamiania się
z poszkodowanym i wskazywania palcem na tych, którzy krzywdzą, zamykając się na
feedback i rozwiązania. Nie neguję tego, że krzywdzą. Pomimo pozytywnego przekazu, nie
dopatrzyłam się efektu uwrażliwienia i zachęty to zmian, zarówno po stronie
poszkodowanych jak i "winnych", dopatrzyłam się natomiast tylko dalszej polaryzacji. Mogę
się mylić. Przedstawiam tylko swoje przemyślenia i jestem otwarta na dyskusję. A mam
trochę czasu (mam nadzieję), więc takie dyskusje mogą pojawiać się nawet przez następną
dekadę.

Wracając do tematu tego e-Booka.
Umacnianie się w ciele, dbanie o to, żeby
router się nie psuł, a sygnał wi-fi był coraz
mocniejszy, to często długi, niekończący
się proces. Chcę, żeby to wyzwanie, ten
turnus

#wciele

był

drogowskazem,

kompasem do dalszych, już indywidualnych

Mogę mówić tylko o sobie i o swoim
doświadczeniu, ale o empatię apeluję dla
wszystkich,

nawet

dla,

o

zgrozo,

twórców w sieci.
Wchłonęłam wiele wypowiedzi na temat
mojej cielesności. Setki tysięcy myśli i

poszukiwań i przygód.

reakcji. Poczułam ich ciężar i objętość.

A jak wiemy przygody są bogate

nie wierzyłam. Prawdziwym ciężarem

Nieważne, czy były prawdziwe, czy w

w doświadczenia przyjemne i te mniej
przyjemne. Zawsze jednak czegoś uczą.
Jeśli chodzi o mnie - w internecie tworzę
już prawie 9 lat. Mam grubą skórę, żeby
nadal to robić, ale nikt nie powiedział, że
gruba skóra niczego nie wchłania. Ta skóra
jest po prostu ludzka.

była sama skala zjawiska, fakt tego, jak
autorzy muszą sami cierpieć i chcą, za
wszelką cenę, to cierpienie podać dalej.
Co wtedy się stało? Nastąpiło moje dalsze
oddalenie

się

od

ciała,

pielęgnowane przez lata.

już

i

tak

Musiałam na

nowo odnaleźć jakieś uziemienie.

Nie będę uparcie zaprzeczać, że "nic na
mnie nie wpłynęło" (to częsta narracja
wsród kolegów i koleżanek po fachu,
którzy sami dźwigają swoje własne ciężary,
o przeróżnych wymiarach i masie).

"Życie nie zawsze upływa gładko, lecz gdy ktoś
całymi dniami zmuszony jest popychać swe ciało
siłą woli, oznacza to, że dynamika jego ciała
została poważnie zakłócona ."
Alexander Lowen

#wciele
Słuchajcie, znam swoje miejsce. Nie stawiam się w roli mentora,
nauczyciela, coacha, bo po prostu, najzwyczajniej w świecie kimś
takim nie jestem. Musicie wiedzieć tylko o tym, że naprawdę
poważnie podchodzę do tematu dalszej edukacji instruktora ruchu,
oddechu, bezruchu (medytacji) i wiążę z tym swoją przyszłość.
Ten ebook jest przystankiem na mojej drodze edukacji. Jestem
pochłonięta ciągłym procesem uczenia się i angażowanie się w
tworzenie treści tego wyzwania pomoże mi odnaleźć swój głos i
prawdziwe sedno mojej misji. Będę popełniać błędy i uczyć się dalej.
Chciałabym też, żebyście wiedzieli, że ten ebook najzwyczajniej w
świecie zupełnie nie wyczerpuje tematu około-cielesnego i moich
historii. Życie jest obecnie takie, że nie mogę sobie pozwolić na
pisanie w opcji full-time, ale gdybym mogła, uwierzcie mi, ten ebook
nie byłby dodatkiem do siedmiodniowego turnusu, tylko prawdziwą,
ciężką książką. Momentami muszę stać na straży zwięzłości treści!
Życzliwie apeluję o zatem o delikatny margines, dopuszczający
niedoskonałości. Na książkę przyjdzie czas. Oby!
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DISCLAIMER
Pomimo tego, że uważam, że nie trzeba być specjalistą aby intuicyjnie
lepiej żyć, transparentne musi być to, że nie jestem lekarzem,
psychologiem czy psychiatrą. Pomimo tego, że poważnie traktuję
swoją dalszą edukację na instruktora jogi, ruchu, oddechu i medytacji,
nie mam odpowiednich kwalifikacji, aby "uzdrawiać".
Ten eBook jest eBookiem lifestyle'owym. Wszelkie źródła tekstów do
dalszej edukacji są wypisane przy każdym z rozdziałów.
To nie jest program uzdrawiający dla ludzi cierpiących na poważną
depresję, ataki paniki, niepokoju lub jakiekolwiek inne schorzenia.
Jeśli doświadczasz intensywnych stanów negatywnego samopoczucia
- skontaktuj się z profesjonalistą, ja nim nie jestem.
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym:

116 123,

czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00-22.00

O mnie, autorce tego ebooka
Paulina Lis
W sieci tworzę od dziewięciu lat pod pseudonimem Lisie
Piekło. Zaczęłam od treści komediowych.
Przeszłam długą drogę, ale pseudonim pozostał.
Dyrektorka kreatywna wielu przedsięwzięć.
Fotograf, retuszer/kolorystka, copywriter i autorka wszelkich
treści audio-wizualnych. Samouk montażystka i graphicdesigner.
Studiowałam w Londynie Media & Publishing. Mieszkałam w
wielo-kulturowych domach przez 7-8 lat pobytu w UK.
Podczas studiów pracowałam jako sprzedawca, telemarketer,
hostessa, kelnerka, asystent fotografa, fotograf komercyjny i
portretowy. Pomagałam na planach zdjęciowych jako tak
zwany runner, pracowałam jako studyjna wokalistka lub jako
część scenicznego chórku w różnych programach BBC lub
przy festiwalach i koncertach w Royal Albert Hall (i w
pubach). Robiłam dużo rzeczy. Za dużo.
Obecnie kształcę się na instruktorkę jogi, świadomego
oddechu i medytacji. Pandemia trochę pokrzyżowała mi
plany, ale działam prężnie.
Współtworzę profil @roślinnabaza, pełen roślinnych
przepisów i inspiracji, nie tylko kulinarnych.

Ekstrawertyczny-introwertyk, właścicielka shiby, pasjonatka
azjatyckiej kuchni i koanów.

Jak działa wyzwanie?
posty
Codziennie na moim profilu na Instagramie
i na moim stores znajdzie się post dotyczący zagadnienia z danego
dnia.

check-in
Zachęcam do wrzucania swoich postów z codziennym rytuałem
uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele
(może być po fakcie, przed, móże nie być w ogóle, aby nie zakłócić
uważności)

pracownia
Tak oznaczone są nasze wspólne zadania do wykonania
z każdego dnia wyzwania.
Praktyki live z gośćmi, otwarte dla wszystkich.

journaling
Niezobowiazujące studium rozkmin i myśli.
Coś zupełnie prywatnego, totalnie dla siebie.

W
C

rozdanie
Na koniec wyzwania, w niedzielę 21.03.21, będę miała do rozdania
piękne prezenty na swoim profilu na Instagramie.

I
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L
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Partner #wciele

Fridge by yDe
W tym roku mamy też ogromne szczęście - mamy wsparcie od
patrona wyzwania, od marki Fridge, która nie tylko swoim
podejściem do ciała totalnie solidaryzuje się z naszym wyzwaniem
i otwarcie wspiera moje działania, ale też uhonoruje nasze wysiłki
zestawami do pielęgnacji naszych niesamowitych ciał. Więcej
informacji o zestawie do wygrania
poświęconym siódmemu dniu #wciele.

znajdziecie w rozdziale

SPIS TREŚĆI

01

02

DZIEŃ #1

DZIEŃ #2

str. 16

str. 22

awareness

grounding

świadomość

uziemienie

03

04

DZIEŃ #3

Dzień#4

str. 26

str. 31

intuition

letting go

intuicja

odpuszczanie

05

06

Dzień #5

Dzień #6

str. 36

str. 41

mindfulness

breathing

uważność

07
DZIEŃ #7
str. 45
healing

oddech

DZIEŃ 1
AWARENESS
ŚWIADOMOŚĆ

Świadomość

“Poczuj stopy na podłodze” - mówi do mnie

Świadomość

uniwersalnie piękny instruktor jogi, Rodney

wszystkim, co chcemy naprawić i nad

Yee, prosto z mojego laptopa, kilka lat temu.

czym chcemy popracować. To znana

“Pięty mocno wbite w podłoże, miednica w

maksyma.

neutralnej pozycji, ramiona i klatka otwarte,

świadomym ciała? Przecież wiem, gdzie

spojrzenie przed siebie, nie patrz w nic

mam głowę, skąd patrzę, nawet czuję jak

konkretnego”. Gubię się. Trochę oburzam.

oddycham. A no okazuje się, że można.

Przecież

Jest wiele powodów dlaczego tak może

wiadomo,

że

stoję

na

ziemi.

Mentalnie przewracam oczami i myślę o tym

to

Jak

pierwszy

krok

można

nie

we

być

być.

kiedy będzie jakiś konkretny, prawdziwy
wysiłek.

Częściowo odcięłam się od świadomości

Co później na obiad? Do kiedy mam zapłacić

mojego ciała. A z drugiej strony -

ZUS? O cholera, skłon.

dostałam od losu ogromną wrażliwość. W

Kiedy był wdech?

wielkim

skrócie:

okazało

się,

że

zamroziłam w sobie wiele traum, jedną na
Terapeutka każe mi położyć stopę na piłce

drugiej, przez które przeszłam, gdy byłam

tenisowej i przycisnąć ją do ziemi. Pyta co

dzieckiem. W wieku, w którym nie

czuję. “Nic, może lekką ulgę”. Uśmiecha się

miałam wyboru i nie mogłam zareagować

i każe opisać gdzie w ciele czuję ten nacisk.

rozładowaniem zamrożenia. Traum, które

Zajmuje mi to dobre kilka minut, żeby przejść

jak się okazuje dziedziczymy do sześciu

od “w ogóle nie czuję swoich stóp” do “czuję

pokoleń

nacisk na piłkę nawet w podbrzuszu i na

pamięta, a ja to czuję na codzień. Traum,

plecach”. Moja głowa tworzy nowe sieci

które zamieniły się w chroniczne spięcia i

połączeń, mapa ciała staje się coraz gęstsza.

ból. Ale to temat conajmniej na książkę od

Czasami kompletnie zanika. Czasami mapa i

kogoś, kto się na tym zna.

wstecz,

traum,

które

ciało

ja to jedno i lecimy z flow. Na szczęście z
czasem jest coraz lepiej.

#wciele
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awareness - świadomość

PSYCHE

CIAŁO

Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten
temat i zrozumieć dlaczego tak jest,
dlaczego niektóre kultury nie widzą
takiego rozłamu i jakie prawdziwe,
namacalne konsekwencje mają te różne
spojrzenia na bodymind - odsyłam do
książek na końcu tego rozdziału.

DUCH

BODY

Nieobecność w ciele ma wiele źródeł. Co
gorsza, to oddzielenie potwierdza
otaczająca nas przyjęta wersja
rzeczywistości, w której to umysł jest
zupełnie oddzielony od mechanicznego
ciała.

MIND

"Ludzie od zawsze, w sposób intuicyjny, rozumieli, że
umysł i ciało stanowią jedno. Współczesność
zafundowała nam niefortunną dysocjację, kompletne
rozdzielenie pomiędzy tym, co instynktownie czujemy
całym sobą jako prawdziwe, a tym co nasz myślący
umysł uważa za prawdę ."
Gabor Mate

#wciele
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Świadomość

Bez względu na to w co wierzymy, bez
względu na ideologie zachodu, wschodu (nie
ma czegoś takiego, upraszczam, nazwijmy to
“myślą”), bez względu na historię, na naukę i
na słowa - możemy się zgodzić co do
jednego. Czujemy ciało i nasza świadomość
jest tym ciałem. Nawet jeśli to, co czujemy, to
ból, zamrożenie, ciężar czy wręcz przeciwnie
- przyjemność, ciepło czy lekkość.
Zajęło

mi

wieki,

żeby

nie

planować

zrozumieć co oznacza “znaleźć swoje centrum
ciężkości”. Świadomość tego, że muszę swoją
uważność zatrzymać na ciele i dać sobie
to,

co

mam

czuć:

grawitację,

przestrzeń, limity tkanek, temperaturę, to coś,
co trenuję non stop. Reps, reps, reps.
Mądrzy mówią zdrowie ciała i zdrowie
psychiczne to jedno zdrowie. Nasze emocje są
w ciele, ciało pamięta, gdzie indziej miałyby
być?

czas

fantastyczny

temu

trafiłam

podcast,

w

na

którym

ten
to

pływaczka Olimpijska, Caroline Burckle,
opowiada o swojej wieloletniej pracy nad
sobą i nad swoim ciałem po niezliczonych
traumach związanych z jej karierą.
Caroline mówi o sobie, że jest "a feeler" i

przelewów podczas praktyki jogi i wreszcie

poczuć

Jakiś

robi wiele rzeczy intuicyjnie. Zanim coś
pomyśli - jej ciało już to poczuło. Dzięki
temu udawało jej się zdobywać złote
medale. Coś we mnie kliknęło. Nie jestem
pływaczką i rzecz jasna, nie mam złotego
medalu.
Nie mam żadnego medalu.
Ale również jestem typem intuicyjnym.
Dzięki Caroline dowiedziałam się o
czymś, o czego istnieniu nie miałam
pojęcia - o formie specyficznej terapii,
Somatic Experiencing, o której znajduje
się

więcej

informacji

w

siódmym

rozdziale tego eBooka.

#wciele
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C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a
Dziś zaczynamy powoli. Przed nami journaling z uważną herbatą, ziołami,
kawą, czymś ciepłym do picia.

journaling

5 - 1 0 mi n u t

Freewriting, pisz, jakby nikt nie czytał.
Weź kilka głębokich oddechów i sprawdź jak czują się Twoje szczęki.
Twój brzuch. Twoje gardło. Twoje dłonie. Twoje ciało pracuje cały czas.
Daj sobie chwilę na głębsze doświadczenie tego, co w nim się dzieje.
Jak się czuje Twoje ciało? Jakie jest w tym momencie Twoje
samopoczucie? Czy czujesz stopy, skórę na głowie, plecy, szczęki? Które
części ciała jest Ci trudniej poczuć? Czy czujesz oddech?
Jaki on jest?

check in
Zachęcam do wrzucania swoich postów z codziennym rytuałem uważnej
herbaty lub kawy na swoim stories lub na IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

Co d a l e j ? Ż r ó d ł a :
Podcast z Caroline Burckle"More Than An Olympian | Rich Roll Podcast
Duchowość Ciała, Alexander Lowen

When the body says no, the cost of hidden stress, Gabor Mate

#wciele
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“Integration arises
from intimacy with
our emotions and our
bodies, as well as with
our thoughts.”
- Sharon Salzberg

DZIEŃ 2
GROUNDING
UZIEMIENIE

UZIEMIENIE

Zagubiona

tylko i wyłącznie w myślach,

słowach i rozmowach czułam się jak duch.
A ciało krzyczało, tylko nic nie słyszałam.

W tej chwili piszę te słowa czując ogromny
ból w ciele.
Jest rozsiany, chroniczny. Regularnie budzę
się z uczuciem jakbym miała conajmniej 70
lat. Ale to jest okej. Rozumiem skąd on jest,
nie smuci mnie i pracuję z nim na codzień.
Jeszcze dużo roboty przede mną.
Przez lata odcięcia od ciała, ten ból grał
ciągle w tle, niezauważony.
Dokładniej: niezauważony jako cielesny.
Noszony latami, wynikający z spięć, wad
postawy, przebytych traum. Stabilnie siedzi
w moich powięziach, narządach, siedzi w
tkankach. W ciele.
Zanim “połączyłam się z ciałem” na nowo,
lub raczej, zanim przestałam je wreszcie
ignorować i odcinać się od niego na siłę,
“siłą woli”, ten ból był interpretowany
jednowymiarowo: jako depresja.
Wykonałam szereg książkowych kroków,
żeby sobie pomóc.

tym razem, żeby należycie opisać całą tą
Wiem,

że

moje

krótkie

podsumowanie i nagłe przejście do sedna
może być odczytane jako powierzchowne.
Pamiętajcie, robię to dla zwięzłości tego ebooka.
W WIELKIM SKRÓCIE: zabrałam się ze
sfery “myśli”, w której wydawało mi się, że
istniałam, do sfery “cielesnej” i dopiero tam
zaczęłam prawdziwe uzdrawianie.

#WCIELE

należy robić, myśleć, ale tego w ogóle nie
czuć. Absolutnie nie uważam, że terapie
mówione nie są istotne. Korzystajmy ze
wszystkiego, co mamy dostępne i co nam
służy!
Używam mojego przykładu, żeby przedstawić
kogoś, kto chciał uleczyć myśli i ego, jakiś
konstrukt, którego nawet nie można dotknąć,
nigdy przy tym nie UZIEMIAJĄC się w
swoim ciele.
W ramach jasności - terapie ruchowe nie są
złotym

środkiem.

doświadczenia

Nie

zastąpią

psychologów,

wiedzy,

psychiatrów

czy wielu różnych, znanych nam dzisiaj form
terapii.

Mogą

stanowić

doskonałe

uzupełnienie wielu form psychoterapii oraz
pracy z emocjami.
Samo uziemienie nikogo pewnie nie uzdrowi,
ale fajnie jest gdzieś zacząć.

Kurczę, słuchajcie, mie mam czasu i miejsca
podróż.

Mogłam intelektualnie rozumieć, wiedzieć, co

Wcale nie trzeba czuć bólu lub mieć depresji,
żeby sobie na to pozwolić.
To przyjemne uczucie, a mamy już wszystko,
co potrzebne do doświadczania go.
Osobiście

uziemienie

bezpieczeństwa

-

daje

gdy

mi

czuję

poczucie
grawitację

przynajmniej wiem gdzie jestem.
Nie jestem tylko duchem.

UZIEMIENIE |
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C o d z i ś r o b i my ?

przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili journaling

p r a c o wn i a - 4 5 mi n u t
Przed nami praktyka jogi LIVE na kanale Yoga Home!
Więcej info w poście na moim Instagramie.
Praktyka na każdy poziom, dostępna dla wszystkich! Live zostanie zapisany,
możecie praktykować o dowolnej porze dnia.
Wczoraj nurkowaliśmy w siebie, w swoje ciała i badaliśmy wewnętrzne
odczucia. Dziś to samo ciało wystawiamy na uziemienie podczas wspólnej
praktyki jogi.
Nasze ciała zajmują przestrzeń. Mają swoją masę, objętość.
Dziś dajmy sobie to poczuć.

j o u r n a l i n g - 5 mi n u t
Opisz co czułaś/czułeś podczas praktyki.
Freestyle, free-writing: pisz jakby nikt nie czytał,
pisz bez żadnych zahamowań, przez 5 minut. Na początku może nastąpić
uczucie zwątpienia i frustracji, to zupełnie normalne.
Daj sobie zezwolenie na pisanie.

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

Co d a l e j ? Ż r ó d ł a :
Obudźcie Tygrysa, Peter Levine
Alexi Pappas, Achieving Audacious Dreams | Rich Roll Podcast

#wciele
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YOGA HOME
Czyli Karolina i Adrian. To instruktorzy jogi z
ogromnym

doświadczeniem.

Mobilizują

do

ruchu, uczą odprężania, stretchingu i świadomości
ciała.
Kiedyś prowadzili stacjonarną szkołę jogi pandemia zmusiła

ich to zmian i obecnie

codziennie w tygodniu prowadzą praktyki live,
otwarte dla wszystkich.

“Your sacred space is where
you can find yourself over
and over again"
- Joseph Campbell

DZIEŃ 3
INTUITION
INTUICJA

intuicja
W ramach jasności - istnieje takie pojęcie jak
jedzenie intuicyjne. Jeśli to coś, co Ciebie
zaciekawiło - śmiało, nurkuj w temat, bo jest
bogaty w przydatne informacje. Powtórzę, w
ramach jasności: nie jestem ekspertem i ten tekst
nie dotyczy dokładnie tego pojęcia.
Z perspektywy czasu mam wrażenie, że nie
zauważałam jedzenia, które spożywałam przez
30 lat. Nie pamiętam czynności spożywania
posiłków. Pamiętam to, że zaczęłam gotować
dla siebie w wieku 14 lat. Uwaga szła w
przygotowywanie

posiłków,

ale

nie

towarzyszyła mi już przy jedzeniu.

z współlokatorkami z Taiwanu i Indii, które
studiowały dietetykę, medycynę Chińską
TCM (i sztukę współczesną, not relevant).
Nieodwracalnie zmieniły mój światopogląd
i poszerzyły kulinarne horyzonty. Zaczęłam
trochę lepiej dbać o to co jem, ale nie o to ile,
jak często, o jakich porach.
Nie słuchałam sygnałów. Jadłam dla smaku,
dla

przyjemności,

buduje każdą komórkę naszego ciała. Mam
wrażenie, że WIEMY to, ale nie czujemy wagi
tego zdania na codzień. Warto traktować nasze
ciało z należytym szacunkiem, bo to, po prostu,
my.
Warto dać sobie szansę, aby wsłuchać się w

Mieszkałam w wege-domu,

apetytu,

To, co spożywamy w formie pokarmu

z

odruchu,

karmiłam też emocje, you name it.

ciało i w jego sygnały.
“Mindful eating” przypomina o zaangażowaniu
naszego umysłu, ciała i serca podczas jedzenia.
Grzecznie sugeruje aby skupić uwagę na tym,
co bezpośrednio znajduje się przed nami, na
naszym talerzu, bez odbiegania myślami w
przyszłość, w niepotrzebne osądy kończące się
często gniewem, wstydem lub smutkiem.
Ma na celu zamienić samokrytykę w self-care,
uczy szacunku do naszej wewnętrznej intuicji.

Nie będę tu przedstawiać konkretnej diety,
ani promować jakiegoś specyficznego menu.

Intuicja może być poważnie zaburzona,

Nie jestem też ekspertem. Jest jedna, istotna

w takim wypadku proszę, skonsultuj się ze specjalistą.

rzecz, która pozwoliła mi lepiej ogarnąć się w
temacie posiłków. Mindful eating.
To intuicja, albo raczej: wsłuchanie się w
swoje ciało.

#wciele
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MINDFUL EATING
ocena
Oceń stan swojego poziomu głodu/najedzenia w
skali od 0 do 10. 0-3 to głód, 7-10 to pełny
żołądek. Daj sobie chwilę na odczucie tego w
ciele. Przemyśl rozmiar porcji. Spróbuj nałożyć
oryoki: "nie za dużo-nie za mało"

z a u wa ż e n i e
zatrzymaj się na chwilę i zaobserwuj kolory,
teksturę, kształty jedzenia na swoim talerzu/
w misce

wd z i ę c z n o ś ć
pomyśl o wszystkich zwierzętach, roślinach,
ludziach, którzy sprawili, że to jedzenie jest teraz
przed Tobą

wę c h
pozwól sobie na świadome powąchanie swojego
posiłku i poczucie odżywienia już na tym etapie

slow
jedz powoli, smakując dokładnie i przeżuwając
każdy kęs. Jakie składniki możesz wyczuć?

u wa ż n o ś ć
Jeśli zauważysz, że nie skupiasz się na
smakowaniu jedzenia, odbiegasz myślami
w przeszłość lub w przyszłość, zatrzymaj się,
odłóż sztućce i zacznij ponownie od kroku
zauważenia
Oryoki - “just enough”, ceremonia spożywania posiłku w buddyzmie Zen, wersja uproszczona
#wciele
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przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili journaling

C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a

Zadedykuj jeden z dzisiejszych posiłków w pełni ceremonii mindful eating.
Uproszczone instrukcje znajdziesz na poprzedniej stronie i na moim
profilu na Instagramie.

journaling

5 mi n u t

Freestyle, free-writing: pisz jakby nikt nie czytał,
pisz bez żadnych zahamowań, przez 5 minut.
Daj sobie zezwolenie na pisanie.
Opisz - kiedy zrobiłaś/zrobiłeś coś niezgodnie ze swoim przeczuciem i
później tego żałowałaś/żałowałeś? W jaki sposób objawiło się to przeczucie?
Czy było wyczuwalne w jakiś częściach ciała?

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

Co d a l e j ? Ż r ó d ł a :
Odsyłam wszystkich do świetnego e-booka, “Twoja głowa w Twoich
rękach”, autorstwa nie jednej, mądrej osoby, ale aż trzech: dr n. biol. Joanny
Podgórskiej, mgr farm. Zofii Winczewskej i mgr Kingi Rajchel. To
kopalnia wiedzy na temat narzędzi i mechanizmów do wspomagania
naszego zdrowia psychicznego. Znajdziecie tam między inni cenne
informacje na temat tego co jeść, aby dbać o mózg i ciało.

#wciele

INTUICJA |
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“I believe in intuitions and
inspirations...
I sometimes FEEL that I am right.
I do not KNOW that I am.”
- Albert Einstein

DZIEŃ 4
LETTING GO
ODPUSZCZANIE

przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili czytanie

“To jedna z najprostszych instrukcji, jakie
można usłyszeć, ale jedna z najtrudniejszych
do

urzeczywistnienia.”

-

słyszę

słowa

nauczyciela. Już wiem, że nie tkwię sama w
tym nieporozumieniu. Uff.
Zajęło mi to prawie 2 lata regularnej
praktyki, żeby móc odczuć oddech bez
ingerowania w niego. Tu chodziło o coś
więcej niż o oddech. (O oddechu będę

ODPUSZCZANIE

mówić więcej w szóstym dniu wyzwania.)

“Obserwuj oddech, pozwól, żeby sam płynął,

Musiałam nauczyć się lepszego, świadomego

nie ingeruj w niego” słyszę instrukcję

odpuszczania.

podczas medytacji. Okazuje się, że nie mam

umiejętność to skill, a skill należy regularnie

pojęcia co to znaczy. Czuję się, jakbym

ćwiczyć,

wjechała w ślepy zaułek.

zapomnieć, a co dopiero doskonalić.

Zrozumiałam,

żeby

go

że

ta

przynajmniej

nie

Gdy próbuję zawrócić i wycofać - ściana
buduje się na nowo, w nowym miejscu.

Przy procesie pogłębiania świadomości ciała

Nieskończony ślepy zaułek. Frustruję się.

nie

można

rozwijania
Przecież

wiem,

że

oddycham,

a

w

ignorować
tej

umiejętnego

równoległego

ważnej

zdolności:

wykorzystywania

tejże

momencie, gdy zaczynam myśleć o tym, że

świadomości. Nie można popaść w odchłań

oddycham, automatycznie kontroluję ten

nadmiernej czułości, ciągłego, uciążliwego

oddech i nie dzieje się on sam, albo

monitorowania.

przynajmniej tak mi się wydaje?

podkręcić czuwanie, a kiedy odpuszczać.

Trzeba

wiedzieć

kiedy

Nie potrafię odpuścić.

#wciele
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odpuszczanie

kilka słów
o aromaterapii
Zmysł zapachu okazał się być moim "zmysłem

Klaudyna specjalizuje się w podświadomej

kotwicą", który pomaga mi wrócić do ciała w

regulacji

każdej

relaksacyjno-oddechowe,

sytuacji.

Aromaterapia

odegrała

emocji,

łącząc

ogromną rolę w tworzeniu mojej "przestrzeni"

kognitywno-poznawczą

(dosłownie)

emocji.

do

rytuałów

około

self-

techniki
psychologię

i

aromaterapię

care'orwych. Zapach jest w stanie sprawić, że ta

W skrócie tworzy własny system używania

sama przestrzeń, w której przebywamy na

olejków eterycznych wtedy, kiedy czujemy

codzień, może się natychmiast odmienić i mieć

stres,

zupełnie inną funkcję i oddzielić się od reszty

powodu), złość, gniew czy traumę.

dnia.

Zapach

daje

przyzwolenie

przytłoczenie,

lęk

(nawet

bez

do

odpuszczania. To prosty zabieg, do którego nie

Pracuje z pachnącymi esencjami roślin,

trzeba wiele - wystarczy jeden, umiejętnie

które działają dobrze na to co w ciele i w

dobrany, dobrej jakości olejek eteryczny.

głowie, a jej mikstury są łatwe do
stosowania w codziennym życiu.

Spytałam ekspertki od aromaterapii klinicznej,
Klaudyny Hebdy o to jak umiejętnie stosować

Olejków eterycznych można używać na

olejki.

o

wiele sposobów, w zależności od ich

praktycznej,

rodzaju i działania, np. dodać kilka kropli

Klaudyna

zielarstwie,

ma

potężną

alchemii

wiedzą

terapeutycznym działaniu olejków eterycznych

do

dyfuzora,

do

balsamu

do

ciała,

i wciąż ją poszerza. Przez lata uczyła się od

szamponu, żelu do mycia ciała, nałożyć

najlepszych aromaterapeutów klinicznych na

kroplę na nadgarstki, skronie (najczęściej

świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji,

po rozcieńczeniu w oleju bazowym np.

Portugalii. Jej działalność odkryłam kilka lat

kokosowym, migdałowym, jojoba), dodać

temu - to prawdziwy skarb na naszym rynku,

do kąpieli (wystarczy rozpuścić kilka kropli

nie ma takiej drugiej osoby z taką wiedzą i

w jogurcie lub śmietanie), wdychać prosto

pasją.

z buteleczki lub skropionej nim chusteczki,
inhalować.

#wciele
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Klaudyna sama komponuje eliksiry, które można
nakładać na skórę. Olejki eteryczne działają na
poziomie biochemicznym i pobudzają mózg, nawet
wtedy, gdy nie czujemy ich zapachu.

El i ks i r na dobry s en
Do relaksacji przed snem. Lawenda,
wetiweria,

rumianek

rzymski

i

mandarynka

El i ks i r na nat ł ok myś l i
Gdy trudno o wyłączenie myślenia.
Na bazie olejku z kadzidła,
wetyweriii kardamonu

El i ks i r na s i l ne emocj e
Mój ulubiony. Jego zapach mnie
powala. Na bazie olejku ylangylang,

jaśminowego,

oleju

z

wetiwerii pachnącej i z kardamonu

Ol ej ek l awendowy
Klasyk-legenda wsród olejków
eterycznych. Działa
przeciwbakteryjnie i uspokajająco

#wciele
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przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili journaling

C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a

6 0 mi n u t

Przed nami praktyka jogi LIVE na kanale Yoga Home!
Spotykamy się o 20:30 na praktykę rozciągania i odpuszczania. Live zostanie
zapisany, można praktykować o dowolnej porze.
Uwaga! Jutro widzimy się na medytacji o 7:30 rano na profilu Madalena Yoga

journaling

5 mi n u t

Freestyle, free-writing: pisz jakby nikt nie czytał,
pisz bez żadnych zahamowań, przez 5 minut.
Daj sobie zezwolenie na pisanie.
Jak czuje się Twoje ciało po praktyce? Co było odczuwalne podczas
praktyki? Gdzie odbiegały Twoje myśli?

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

Co d a l e j ? Ż r ó d ł a :
Andrew Huberman, Huberman Labs - podcast, kopalnia wiedzy
Yoga Nidra - medytacja prowadzona, 10 min

#wciele
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DZIEŃ 5
MINDFULNESS
UWAŻNOŚĆ

uważność
mindfulness
Otóż sama sobie pokazałam co sobie robiłam.
Nie ten jeden, jedyny raz - zauważyłam, że
często wpadam w wir samo-osądu i jak
bardzo jest to niepotrzebne. To nawyk.
Ujrzałam go z zewnątrz, jasno i wyraźnie.
Siedzę na poduszce podczas medytacji wsród

Oto on, jest ze mną na codzień, w różnym

grupy

odgłosy

natężeniu. Obserwując go nauczyłam się

dżungli, skuterów, gwizdków z ulicy. Jest

podczas tej jednej, niewygodnej praktyki

nieznajomych.

Słyszę

gorąco, moja skóra lepi się od upału. Czuję

więcej niż podczas jakiejkolwiek

zapach asfaltu i parującej z niego wody po

mięciutkiej i wygodnej sesji relaksu.

super-

deszczu. Powoli się ściemnia. Instruktorka
prowadzi nas przez medytację mindfulness.

Mindfulness tłumaczymy na "uważność", ale
musicie wiedzieć, że słowo mindfulness

Minęło dopiero 15 minut z 60 i już wiem, że

obejmuje

znaczeniem

więcej

niż

popełniłam błąd - usiadłam za nisko, bez

"uważność". Z tego powodu często nie

podpórki pod kolana, bezpośrednio na

tłumaczy się tego słowa i właśnie dlatego

drewnianej podłodze. Przez następne 45

słyszymy o praktyce "mindfulness".

minut przechodzę przez piekło - kości

pewno używając tego słowa w mowie

zaczynają mnie parzyć, a w umyśle walczę

potocznej nikt nie ma żadnych

tylko z bólem i tworzę dodatkowe cierpienie,

robienia na złość polakom czy językowym

w kółko myśląc o tym. Jest tak cicho, że jest

purystom (a spotykam się często z takim

mi najzwyczajniej w świecie głupio wstać,

zarzutem).

Na

intencji

żeby zmienić ułożenie ciała, zakłócając
wszystkim praktykę. To była największa

Mindfulness to chmura pojęć, w której

lekcja mindfulness, w której to non stop

najczęściej kryją się takie słowa i koncepcje

oceniałam się za swoje myśli i za to, że nie

jak rodzaj medytacji, praktyka, koncentracja,

mogłam wstać. Wpadłam w tunel osądu.

świadomość,

Można by zastanawiać się jakim cudem jest

uważność, percepcja, spokój, przebudzenie,

to lekcja Mindfulness? Czy nie chodzi o to,

mądrość, bycie obecnym w chwili.

kognitywne

poznanie,

żeby osiągnąć chili i spokój?

#wciele
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Madalena Yoga
Magda jest nauczycielką jogi i medytacji. Ma za sobą
wiele lat praktyki i 3 ukończone kursy certyfikowane
przez

międzynarodową

organizację

jogi

Yoga

Alliance. Obecnie mieszka na Bali i stamtąd prowadzi
liczne praktyki na żywo i stale poszerza swoją jogową
wiedzę. Jej motto przewodnie to #poczujswojeciało.

Jednak angielskie słowo nadal nie oddaje

zmienia

świadomość
polepsza

ciała,

wspiera

regulację

emocji,

całej istoty oryginalnego znaczenia स त

"dobrostan",

SATI, prawdziwej, historycznej podstawy

przy czym podnosi jakość życia, generując

praktyki mindfulness.

uczucie przynależności, promując przy tym
stany głębszej życzliwości, zrozumienia i

Sati, z języka Pali, to jeszcze większa
chmura pojęć,

wzbogacona o

współczucia.

takie

określenia jak "pamiętanie, przypominanie,

To doskonałe narzędzie, które można

rekolekcje".

wprowadzić do swojej dziennej rutyny,

sati > mindfulness > uważność

naprawdę niskim kosztem - potrzebujemy

Ponownie muszę stać na straży ilości i

tylko siebie, krzesła lub poduszki, a pod ręką

gęstości treści i dać znać, że to temat

mamy wiele źródeł darmowych praktyk w

niezliczonych nauk, debat i wielu książek,

internecie, w aplikacjach,

niezmiennie od 2500 lat, więc moje marne

dziennie jest już w stanie znacząco wpłynąć

próby oddania tematu w kilku zdaniach w

na jakość życia.

a 10 minut

tym ebooku to gra wielce niesprawiedliwa.
Warto liczyć się z tym, że jedna sesja
Na szczęście nauka zainteresowała się

medytacji nie odmieni nagle wszystkiego

praktyką uważności i medytacji i obecnie

na lepsze - to piękny, długofalowy proces

możemy przeczytać o coraz większej ilośći

wymagający zaangażowania z naszej strony,

badań dowodzących jej skuteczności.

czasu i otwartości umysłu. Z czasem

Wykazano, że pomaga w uzależnieniach,

polecam poszukać nauczycieli, którzy z

obniża kortyzol, powoduje zwiększenie

nami rezonują i sprawiają, że chcemy dalej

istoty

praktykować. Medytacja nie musi być dla

szarej

w

mózgu,

wspomaga

odpowiednią regulację hormonów, pracę

wszystkich,

neuronów

spróbować.

i

pracę

całego

układu

ale

na

pewno

opłaca

się

przywspółczulnego ( odpowiedzialnego za
odprężenie i relaksację),

#wciele
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przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili journaling

C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a

1 5 - 2 0 mi n u t

Przed nami medytacja live prowadzona przez Madalena Yoga!
Spotykamy się o 7:30 na profilu Magdy na Instagramie.
Live zostanie zapisany, śmiało, można dołączyć do praktyki o dowolnej porze
dnia, może być również wieczorem.

journaling

5 mi n u t

Freestyle, free-writing: pisz jakby nikt nie czytał, pisz bez żadnych
zahamowań, przez 5 minut.
Daj sobie zezwolenie na pisanie.
Co było odczuwalne podczas praktyki? Dokąd odbiegały Twoje myśli?
Czy coś sprawiało Ci trudność?

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

Co d a l e j ? Ż r ó d ł a :
Przebudzenie. Duchowość bez religii, Sam Harris
Książki autorstwa Joseph'a Goldstein'a, Stephen'a Batchelor'a

#wciele
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"A wandering mind is an
unhappy mind."
- Matthew A.
Killingsworth, Daniel
T. Gilbert

DZIEŃ 6
BREATHING
ODDECH

przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili czytanie

Próbuję na siłę przywołać wszystkie
werbalne instrukcje, które dostałam przed
przejazdem.

Panikuję

w

myślach,

odtwarzam słowa, wspominam niedawne
testy ciśnienia krwi, tekst poważnego
dokumentu (“in the case of death…”),
który przed chwilą podpisałam. Wszystkie
myśli wirują. Schylam się na zakrętach,
widzę ziemię tuż przy mojej twarzy. F*ck.
Słyszę w kasku tylko swój wdech i

ODDECH
Jest 30 stopni, jestem na torze Moto GP w
Walencji. Czuję kask na głowie i ciężki,
niewygodny kombinezon. Jadę na Ducati
z prędkością 230 km na godzinę. Nie
prowadzę, rzecz jasna. Jestem mocno
przyklejona do pleców wielokrotnego
mistrza świata Moto GP. Prawie nic nie
widzę.

wydech. Jest głęboki i wpada przez nos.
Nie mam wyboru, więc skupiam się na
nim przez te pozostałe, długie 2.5 minuty
przejazdu.
Myśli

wyciszają

się,

jest

już

tylko

szumiący, głośny oddech. Tętno spadło.
Zapanował spokój. Bezszelestne 230 km
stały się nagle bezpiecznym lataniem nad
ziemią.
Pierwszy raz w życiu doświadczyłam
uzdrawiającej mocy oddechu.

#wciele
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C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a

1 0 - 3 0 mi n u t

Długo myślałam o tym, czy mam coś nagrać specjalnie na ten dzień.
Posłuchałam swojej intuicji, słuchajcie, nie czuję się jeszcze kompetentna, żeby
prowadzić Was przez ćwiczenia oddechowe.
Mam dla Was natomiast 3 ćwiczenia do wyboru:
1. ćwiczenia oddechowe z zeszłej edycji, oddech 4-7-8 (instrukcje po kliknięciu)
2. ćwiczenia oddechowe na leżąco (po angielsku, instrukcje niezwykle
intuicyjne i proste do zrozumienia)
3. dla koneserów - moja ulubiona medytacja prowadzona przez Joseph’a
Goldstein’a - trening obserwowania oddechu według instrukcji Buddy.
Mindfulness of breathing (po angielsku)

journaling

5 mi n u t

Journaling po sesji oddychania.
Freestyle, free-writing: pisz jakby nikt nie czytał,
pisz bez żadnych zahamowań, przez 5 minut.
Daj sobie zezwolenie na pisanie.
Jakie odczucia pojawiały się podczas sesji oddychania? Co było
wyzwaniem, co było trudne? Jakie myśli, wspomnienia pojawiły się
podczas zadania?

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem #wciele #uważnawciele

#wciele

ODDECH | 42

SPIRIT

INSPIRE

SPIRARE

ODDYCHAĆ

"Breath is the bridge which connects life to
consciousness, which unites your body to your
thoughts. Whenever your mind becomes
scattered, use your breath as the means to take
hold of your mind again."
- Thich Nhat Hanh

DZIEŃ 7
HEALING

przypominam o playliscie na Spotify!
na pewno umili czytanie

healing
uzdrowienie

Gratulacje! Nastąpiło pełne uzdrowienie
Żartuję rzecz jasna. Nic, co trwa tylko 7 dni, jest w stanie uzdrowić nas kompletnie.
Ale uważam, że tytułując ten siódmy dzień “healing” nadałam mu eleganckiej symboliki.
7 dni to dobry start.

Ja widzę to tak: po siedmiu dniach nic nie

Dołączam całą listę pomocnych terapii.

przebudowaliśmy,

nie

Ta lista została specjalnie skomponowana

przekonstruowaliśmy, ale być może udało

dla naszej społeczności przez dr. n. biol.

się znaleźć pomysły na przemeblowanie.

molekularnej (dyscyplina neurochemia)

Dziś pierwszy dzień wiosny. Dobry czas

Joannę Podgórską.

na to, co nowe.
Nie mogę Was zostawić z pustymi
rękami. W tym dniu przedstawiam dalsze
narzędzia do działania.
Praca z ciałem i umysłem powinna być
dostosowana do nas, powinna rezonować
z naszym uwarunkowaniem, a przecież to
niezwykle indywidualna kwestia. Tylko

Joasia

jest

wykładowcą

w jaki sposób mamy się tego nauczyć?

SWPS, skończyła studia podyplomowe z
psychosomatyki

i

akademickim

somatopsychologii.

#Wciele powstało po to, żeby dać sobie

Regularnie siada do medytacji zen, kmini

okazję do testów i stworzyć przestrzeń na

buddyzm, kocha swoją szosówkę i swoją

uwrażliwienie.

piękną

akitę

miłością

nieskończoną.

Regularnie sypia w lesie.
Być

może

któryś

dzień

turnusu

Sister from another mister.

szczególnie obudził w Was chęci do
działania?

To wielki zaszczyt mieć wsparcie kogoś ze
świata nauki. Sprawdźcie jej działania,
jestem przekonana, że zostaniecie z Asią na
dłużej!

#wciele
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Podejścia terapeutyczne łączące body i soma. Koncepcje/techniki psychosomatyczne.
Jest to spojrzenie (neuro)biologa, entuzjasty psychosomatyki i osoby będącej niegdyś
w terapii psychodynamicznej oraz aktualnie Somatic Experience i Brainspotting.
Body-mind connection FIRST!
Somatic experiencing
Jest podejściem terapeutycznym, którego celem jest pomoc w leczeniu traumy szokowej przeżyć związanych z nagłą, szybką i zbyt dużą ilością uszkadzających czynników (czyli
takich, których organizm nie był w stanie przepracować). Dziś wiemy po prostu, że układ
nerwowy człowieka nie jest w stanie zintegrować tak ogromnej ilości napięcia nerwowego i
zatrzymuje je w ciele. Zgodnie z konceptem psychosomatycznym - wszystko zostaje w ciele.
SE zostało opracowane/odkryte przez dr Petera Levine’a, który poprzez swoje obserwacje
natury - dzikich zwierząt, zauważył, że nie doświadczają one traumy, lecz posiadają naturalne
mechanizmy obronne, które potrafią “wyzerować” dotknięty ogromnym stresem i
niebezpieczeństwem organizm. Mają pewne naturalne mechanizmy, które pozwalają szybko
pozbyć się negatywnych konsekwencji reakcji walki/ucieczki czy zamrożenia (symbolem SE
stał się tygrys). Levine podkreśla, że samo wydarzenie nie powoduje traumy (to nie
rzeczywistość czyni nas nieszczęśliwymi, ale to jak ją widzimy), ale nadmierna,
przytłaczająca reakcja układu nerwowego, która nie została rozładowana.
Celem SE jest praca z terapeutą, która prowadzi osobę dotkniętą traumą przez zachowane
głęboko w układzie limbicznym wspomnienie i pomaga jej odzyskać dostęp do tego, jak jej
ciało/układ nerwowy zapamiętało to zdarzenie. Ma to ogromne znaczenie w pracy z
traumami, które pojawiły się już we wczesnym okresie życia, nawet wtedy kiedy hipokamp
nie był jeszcze na tyle dojrzały, aby skonsolidować to wspomnienie (są wyparte z pamięci
operacyjnej mózgu).
Somatic experience powoli rozładowywuje zatrzymane napięcie, zamrożenie układu
nerwowego w ciele. Przypomina to cykle małych aktywacji układu nerwowego i ich
rozładowania poprzez proces obserwacji wewnętrznych odczuć, emocji i związanych z nimi
obrazów. To podejście bazuje na idei “body first”.

#wciele
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"Trauma jest wewnętrznym kaftanem bezpieczeństwa, który tworzy się w chwili, kiedy
moment przerażenia zostaje zamrożony w czasie. Dławi on rozwój poczucia istnienia i tłamsi
próby pójścia naprzód w życiu. Odłącza nas od nas samych, od innych, od natury i od
ducha.Kiedy przytłacza nas zagrożenie, jesteśmy jak zamrożeni w lęku, tak jakby cała nasza
instynktowna energia przetrwania została pobudzona, ale jakbyśmy nie mieli dokąd pójść”
Peter A. Levine.
Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing)
zapoczątkowana ponad 30 lat temu przez psychoterapeutkę Francine Shapiro. Jej obserwacje
doprowadziły do odkrycia, że szybkie i powtarzające się ruchy gałek ocznych mogą
zmniejszyć intensywność niepokojących myśli i emocji.
EMDR generuje komunikację pomiędzy kluczowymi dla emocji i pamięci strukturami w
naszym mózgu - dotyczy ciała migdałowatego (centrum emocjonalności), hipokampu
(procesy uczenia się, miejsce konsolidacji wspomnień o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie)
i kory przedczołowej (najmłodszej ewolucyjnie części ludzkiego mózgu, która analizuje i
kontroluje zachowanie, emocje, poznawczo przetwarza określone wspomnienie oraz nadaje
mu kontekst emocjonalny i czasowy).
Podczas określonego ruchu gałek ocznych, za każdym razem gdy przywołane zostaje
niezintegrowane wspomnienie - ciało migdałowate ulega pobudzenia i to, co przyniosła nam
pamięć zostaje przeniesione do kory przedczołowej. Co ważne, istotna jest tutaj także rola tzw.
bilateralnej stymulacji, czyli aktywacji obu półkul mózgowych. Za każdym razem gdy oczy na
boki podążają za ręką terapeuty, w mózgu dominują wolne fale mózgowe delta o
częstotliwości 0,5 do 4 Hz. Taka sama częstotliwośc pojawia się w mózgu podczas fazy snu
non-REM (czyli snu wolnofalowego). Terapia EMDR jest rekomendowana przez WHO,
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne oraz Międzynarodową
Organizację Stresu Traumatycznego jako skuteczna metoda leczenia stresu pourazowego.
Bodynamic
Metoda opiera się na precyzyjnej znajomości psychologicznych funkcji każdego z mięśni.
Największą rolę pełni tutaj koncepcja hiperreaktywności i hiporeakwtyności - napinania i
wiotczenia mięśni w odpowiedzi na silne odczucia towarzyszące emocjom w okresie rozwoju
dziecka.

#wciele
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Lisbeth Marcher i jej współpracownicy odkryli, że każdy pojedynczy mięsień, a także grupy
współpracujących mięśni, powiązane są z konkretnymi etapami rozwoju dziecka i nastolatka
oraz z określonymi funkcjami ego. Każdy mięsień w określonym czasie rozwojowym
związany jest z odpowiadającą mu funkcją psychiczną. Zachowanie ciała/poszczególnych
mięśni, które na podstawie badania palpacyjnego obserwuje terapeuta daje informację o
wzorcach funkcji ego, obrazuje strukturę charakteru i konkretny etap rozwojowy, w którym
mogło dojść do zaburzeń/ciężkiego doświadczenia. Kluczowym narzędziem w Bodynamic jest
powstała w oparciu o badanie ponad 125 mięśni mapa ciała. Obrazuje zasoby oraz
napięcia/blokady w ciele zaznaczone na podstawie wzorców reakcji mięśniowych i
powięziowych powiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem/ treścią psychologiczną.
Mapa zawiera punkty testowe po każdej stronie ciała (lewej i prawej) i bazuje na dziewięciu
barwach (głównie od czerwieni do błękitu), ilustrując reakcje poszczególnych mięśni oraz
części mięśni i powięzi. I co najistotniejsze - pokazuje ich powiązanie z treścią
psychologiczną.
Metoda Bodynamic stosowana jest w celu identyfikacji traumy szokowej oraz zespółu stresu
pourazowego (PTSD).
Brainspotting
Został odkryty przez Davida Grant w 2003 roku. Podczas intensywnej pracy z pacjentką,
terapeuta ten odkrył, że zlokalizowanie odpowiedniego punktu w polu widzenia tzw.
“brainspot”, otwiera dostęp do głębokich, podkorowych części mózgu, w których zapisana
jest trauma. Głównym założeniem tego podejścia terapeutycznego jest wykorzystanie
odpowiedniej pozycji oczu, która w trakcie przywoływania pewnych wspomnień pozwala
dotrzeć do głębokich/utrwalonych, nie zintegrowanych doświadczeń w głębokich strukturach
mózgu. Przypuszcza się, że Brainspotting angażuje wspomniane struktury mózgu oraz całe
ciało, dzięki bezpośredniemu dostępowi do układu limbicznego (emocje), śródmózgowia i
rdzenia kręgowego. W źródłach naukowych terapia Brainspotting opisywana jest jako jedna z
najciekawszych/najbardziej obiecujących, obok EMDR, metod pracy z traumą - umożliwia
odblokowanie określonych sieci neuronalnych, “zresetowanie” ich i tworzenie nowych
połączeń.
“To, gdzie patrzymy wpływa na to jak się czujemy” - David Grant

#wciele
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NeuroAffective Relational Model™ (NARM™)
Neuroafektywny model relacyjny, którego twórcą jest dr Laurence Heller oparty jest na
samoregulacji. Służy do leczenia traumy związanej z relacją i przywiązaniem poprzez pracę
nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi. Zgodnie z NARM to właśnie te
elementy wpływają na naszą tożsamość, zachowanie, emocje oraz fizjologię oraz
zachowania. Bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem,
związany jest także z modelami terapii psychodynamicznej, takimi jak teoria przywiązania
czy teoria relacji z obiektem.
Core Energetics to metoda opracowana przez psychiatrę Johna Pierrakosa, łączy
psychoterapię zorientowaną na ciało z rozwojem mentalnym/duchowym. Celem core
energetics jest obrazowanie tego jak blokujemy naszą energię życiową, żyjąc w chronicznej,
nabytej we wczesnych okresach życie defensywie i napięciu/zamrożeniu zdarzenia.
Związane z Core Energetics techniki pracy z ciałem pozwalają wydobyć i wyrazić
zablokowane/ukryte uczucia i dotrzeć do zablokowanych pokładów energii, która może być
wreszcie w całości wykorzystana w procesach życiowych. Podejście Core energetics
wykorszystywane jest w pracy z traumą oraz jako element terapii osób cierpiących na
depresję, ataki lękowe, nerwice, dysfunkcje seksualne, uzależnienia, otyłość, czy chroniczne
bóle. Głównym celem jest odzyskanie, nabranie pewności siebie, świadomośc swoich uczuć i
powiązanie ich z określonym stanem emocjonalnym.
TRE ® (Trauma Releasing Exercises) to metoda opracowana przez dr David'a Berceli'ego.
Pozwala uwolnić obecne w ciele napięcie (trochę nawiązuje do podejścia Levine - sposób w
jaki zwierzęta odreagowywują napięcia/stresory poprzez ruchy ciała). Polega na powtarzaniu
sekwencji ćwiczeń (wibracji neurogenicznych), które mają umożliwić uwolnienie się od
zatrzymanego w ciele stresu i traumy. Według terapeutów/entuzjastów tej metody
terapeutycznej, uwalnianie napięć odbywa się w takim tempie, jakie ciało jest w stanie
zintegrować a w miarę uwalniania wzorców napięciowych polepsza się stan emocjonalny
człowieka. Celem TRE jest powrót organizmu do równowagi do homeostazy/, w której
wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii.

#wciele
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kilka słów ode
mnie
Sama nie zdawałam sobie sprawy o
istnieniu większości z tych narzędzi i form
terapii

psychosomatycznych,

które

wymieniła dla nas Joanna. Na pewno nie
jestem sama. Mam wrażenie, że istnieje
jeszcze wielka przepaść komunikacyjna w
przepływie

informacji

na

temat

ogólnopojętego "well-being".
Na szczęście

terapie te stają się coraz

bardziej powszechne, a internet ułatwia
nam do nich dostęp. Korzystajmy!
Ja

sama

poddałam

się

Sometic

Experiencing, które poznałam dopiero

Wymienię kilka znanych mi form pracy z
ciałem, działających wspierająco przy procesie
integracji ciała z umysłem. Na pewno jest ich
więcej, ale gdzieś trzeba zacząć. Zachęcam do
googlowania na własną rękę takich pojęć jak:
integracja strukturalna
fizjoterapia uroginekologiczna
fizjoterapia stawu skroniowo-żuchwowego
terapia mięśniowo powięziowa
oddech biodynamiczny
Energetyczne Uwalnianie MięśniowoPowięziowe (MER)
Ćwiczenia Uwalniające Traumę (TRE)
akupunktura, akupresura
refleksologia
Myofacial Energetic Release
terapia puntków spustowych
komora deprawacyjna
masaż shiatsu
masaż izometryczny
masaż tkanek głębokich

pod koniec 2020 i nie zamierzam na tym
poprzestać.
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C o d z i ś r o b i my ?
p r a c o wn i a

1 0 mi n u t

Dziś journaling w wersji online. Zapraszam do dyskusji pod moim
dzisiejszym postem na moim profilu na Instagramie.
Podzielcie się ze mną i z naszą społecznością tym, co chcielibyście
dalej kontynuować i rozwijać.
Nie musicie się rozpisywać i nie musicie dzielić się prywatnymi
historiami.
Oceniając teraz, na tę chwilę: którędy czujecie, że podąża droga do
waszego indywidualnego uzdrawiania? Do dalszego rozwijania
świadomości ciała i do przywrócenia jedności umysłu i ciała?
Gdzie jest jeszcze robota do zrobienia?
Jeśli jeszcze niedostatecznie wyklarował się jakiś kierunek - luz, to też
jest jakaś obserwacja.

check in
Rano lub wieczorem. Zachęcam do wrzucania swoich postów z
codziennym rytuałem uważnej herbaty lub kawy na swoim stories lub na
IG z oznaczeniem
#wciele #uważnawciele

#wciele
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rozdanie
3 wybrane osoby dostaną zestawy do pielęgnacji od Fridge by Yde.
W zestawie znajdują się te w 100% naturalne cuda:

01

balsam do ciała 2.6 time for coffee
Działa drenująco, poprawia mikrokrążenie, wygładza i
silnie odżywia i uelastycznia suchą skórę. Zawiera
ekstrakt z bluszczu i z zielonej herbaty. Kawowy olejek
eteryczny nadaje mu niesamowitego zapachu.

02

3.7 sweet blackcurrant peeling
Złuszcza naskórek, wygładza, zawiera olej z pestek
moreli i śliwek, a pachnie po prostu nieziemsko dobrze trawą cytrynową, grejpfrutem i olejkiem z drzewa
herbacianego. Pozostawia skórę bardzo dobrze
odżywioną .

03

krem do twarzy Happy Hemp 5.1
Sztos sztosów! Lekki, łagodzący, chroniący, idealny na
każdą porę roku i dla każdego typu cery. Na bazie oleju z
konopii siewnej, oleju jojoba, ekstraktu z lnu i aloesu.
Pachnie białą herbatą. Zużyłam już kilka opakowań.

we have work to do

Folks, it's time to evolve. That's why we're
troubled. You know why our institutions are
failing us, the church, the state, everything's
failing? It's because, um – they're no longer
relevant. We're supposed to keep evolving.
Evolution did not end with us growing
opposable thumbs. You do know that, right?”
― Bill Hicks

DZIĘKUJĘ
Za możliwość nauczenia się czegoś o sobie, za Wasz czas i za chęci przeczytania
tego skromnego ebooka i za udział w wyzwaniu. Przede wszystkim chciałabym
podziękować za umożliwienie mi bycia autentyczną mną i tworzenia zgodnie z
moim sumieniem i ciałem. W przyszłości chciałabym móc tworzyć takie treści
full time i poświęcać im więcej czasu i uwagi, Wasze wsparcie jest dla mnie
bardzo cenne.
Dziękuję wszystkim wspaniałym gościom za podzielenie się doświadczeniem i za
chęci udziału, dziękuję też cichym duchom, które pomogły mi logistycznie,
mam ogromne szczęście, że udało mi się zebrać taką drużynę.
Jestem mega wdzięczna.
Do zobaczenia.

“He who conquers himself is the mightiest warrior.”
― Confucius

