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Ćwiczenia relaksacyjne dla oczu w strzelectwie 
 
 

Wstęp 
 
Strzelectwo jest dyscypliną, w której dobra jakość widzenia determinuje wynik 

sportowy. Ilość strzałów trafionych w dziesiątkę uzależniona jest między innymi od 
dokładności i powtarzalności celowania w ciągu całej konkurencji strzeleckiej.  

Najkrócej trwa konkurencja karabin pneumatyczny 40 strzałów (kpn 40). Czas 75 
min przeznaczony na strzelanie to zbyt mało, żeby można było sobie pozwolić na 
dłuższą przerwę w celu odprężenia się. Za to są silne emocje, które często powodują 
duże napięcia mięśni karku. Zdarza się, że pod ich wpływem wzrok nie funkcjonuje 
prawidłowo. Obraz przyrządów celowniczych staje się coraz mniej wyraźny, a strzały, 
w związku z tym, oddawane są coraz mniej dokładnie. 

Poza napięciami mięśni w okolicach karku, na pogorszenie ostrości widzenia może 
mieć wpływ brak dostatecznego nawilżenia gałki ocznej spowodowany niską 
częstotliwością mrugania powiekami podczas celowania. 

Wielu strzelców korzysta z okularów. Profesjonalne okulary strzeleckie są tak 
skonstruowane, że szkło, przez które się patrzy celując w tarczę, można ustawić na 
odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, 
ponieważ dzięki temu okulary nie przeszkadzają i pozwalają na dowolne ułożenie 
głowy. 

Czy jest jednak sposób na to, żeby pomimo dużej ilości wykonywanego treningu 
strzeleckiego uniknąć potrzeby używania okularów i dobrze widzieć? 

Co można zrobić, aby ostrość widzenia była tak samo dobra zarówno w pierwszym, 
jak i ostatnim strzale? 
 
1. Specyfika pracy wzroku w strzelectwie karabinowym 

Według mojego doświadczenia związanego z wieloletnią praktyką strzelecką, 
celowanie, obok postawy strzeleckiej, złożenia w kierunku tarczy, trzymania karabinu 
i ściągania języka spustowego należy do podstawowych elementów technicznych 
strzelania z broni długiej. W czasie celowania, strzelec obserwuje ruchy broni, których 
częstotliwość i amplituda mogą wynikać z funkcjonowania pozostałych elementów 
składających się na dobre oddanie strzału. Użyłam słowa „dobre”, ponieważ zakładam, 
iż każdemu zależy na dobrym oddaniu strzału. 

Podczas celowania oko patrzy przez otwór w celowniku zwany przeziernikiem, 
którego działanie podobne jest do funkcjonowania źrenicy. Jego przekrój można 
regulować tak, jak przesłonę w aparacie fotograficznym w zależności od natężenia 
światła, od 0.8 do 1.6 mm. W przezierniku widać kółko umieszczone w specjalnym 
tunelu na końcu lufy. Żeby strzelić dziesiątkę, kółko w obudowie z czarnym kołem tarczy 
w środku, musi się znaleźć w samym centrum przeziernika i w tym momencie powinien 
paść strzał (rys. 1). Jednak karabin, nieumieszczony w imadle, jest w ciągłym ruchu. 
Decyzja o ściągnięciu języka spustowego musi zapaść z pewnym wyprzedzeniem przed 
zatrzymaniem broni, żeby strzał mógł paść w momencie najbardziej korzystnym. 



116 Renata Mauer-Różańska  

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008) 

 

Rys. 1. Centryczne ustawienie przyrządów celowniczych  
(źródło: Bühlman G., Reinkemeier H., Eckhardt M. Ways of the rifle str.194) 

Droga podejmowania decyzji wygląda w taki oto sposób. Oko obserwuje 
zachowanie się broni i wysyła informacje do mózgu. Mózg przetwarza te informacje 
i w odpowiednim momencie wysyła impuls do palca ściągającego język spustowy. 
W tym samym czasie wysyła informacje zwrotne również do innych części ciała, które 
są też w ciągłym ruchu. U najlepszych strzelców proces podejmowania decyzji jest tak 
sprawny i szybki, że w znacznej większości strzały padają w najbardziej odpowiednim 
momencie, kiedy rzeczywiście przyrządy celownicze z tarczą w środku ustawione są 
centrycznie względem siebie. Zdolność ta nazywana jest wysoką koordynacją typu ręka 
– oko. Osiągnięcie jej wymaga rozwoju zdolności, takich jak ostrość spostrzegania, 
głębokość widzenia, ocena odległości, szybkości i kierunku ruchu1. 

Czasem strzelcowi wydaje się, że oddał strzał w dziesiątkę, a jednak miejsce 
trafienia znajduje się w innym miejscu tarczy. Zjawisko to zostało zbadane 
i dowiedziono, że po dłuższym patrzeniu w przyrządy celownicze obraz widziany 
naszym okiem zmienia się. Dowiedziono również, że nie jest możliwe identyczne 
celowanie za każdym razem2. Im dłużej trwa celowanie, tym większe robimy błędy, 
będąc pewnym, że celujemy bardzo dokładnie. 

Musimy wziąć też pod uwagę, że elementy przyrządów celowniczych i tarcza 
znajdują się względem siebie w pewnej odległości (rys. 2) 
 

 
 

Rys. 2. Droga odbitego od ekranu tarczy światła do oka  
(źródło: Reinkemeier H. Von training des schützen str.138) 

Kółko jest oddalone od przeziernika o ok. długość lufy, a od tarczy 10 lub 50 m 
zależnie od konkurencji. Nie jest, więc możliwe, żeby wszystkie te elementy widzieć 
jednakowo ostro. Najczęściej najostrzej postrzegamy kółko na końcu lufy, natomiast tarczę 
widzimy o wiele mniej ostro. Im lepsza jest akomodacja oka (dostosowywanie oka do 
odległości), tym wyraźniejszy jest obraz w przyrządach celowniczych)3. Przy niekorzystnym 

                                                 
1 Z. Naglak: Społeczne i metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego (w: Studia i monografie Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Wrocław: AWFizycznego 1987. 
2 H. Reinkemeier: Von training des schützen. Schützenbund: Westfälische 1994. 
3 tamże 
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dla oczu oświetleniu i dużym zmęczeniu, rzeczywiste koła mogą być widziane nie tylko nie 
ostro ale też przybierać, w naszym odbiorze, różne kształty (rys. 3). 

 
Rys. 3. Nieprawidłowy obraz przyrządów celowniczych (źródło: Bühlman G.,Reinkemeier H., 

Eckhardt M. Ways of the rifle str.194) 
 

Trudno jest wówczas ocenić, czy celujemy na pewno dobrze. W tej sytuacji strzelec 
odruchowo jeszcze bardziej wytęża swój wzrok i zamiast lepiej, widzi coraz gorzej. 
Niektórzy strzelcy zauważają pogorszenie się widzenia już po 20 strzałach. Mogą 
zacząć odczuwać ból oczu i głowy. Dodatkowo irytacja potęguje negatywne emocje 
i napięcia mięśni, szczególnie oczu, twarzy i karku. Narząd wzroku jest wówczas coraz 
słabiej dotleniany i powstaje błędne koło, w którym trudno poradzić sobie zarówno 
z celowaniem jak i silnym stresem. 

Podczas strzelania na odległość 50 metrów, oprócz obserwacji przyrządów 
celowniczych i tarczy, oko ma jeszcze inne zadanie. Musi obserwować również 
chorągiewki na przedpolu strzelnicy, wskazujące kierunek wiatru. W przezierniku 
widzimy, okiem celującym, chorągiewkę umieszczoną bliżej tarczy, natomiast kątem 
drugiego, chorągiewkę znajdującą się bliżej stanowiska strzeleckiego. To drugie oko 
częściowo zasłonięte jest przepuszczającą światło przesłoną, żeby obrazy, widziane 
przez jedno i drugie oko, nie nakładały się. 

Na otwartej strzelnicy z odległością od tarczy 50 m, w trakcie strzelania może 
dochodzić do częstych zmian światła. Zależnie od pogody, oświetlenie tarczy w czasie 
trwania konkurencji strzeleckiej może się zmieniać wielokrotnie.  

W warunkach silnego oświetlenia źrenica zwęża się do średnicy ok. 2 mm w ciągu 
kilku sekund. Kiedy nagle robi się ciemno, potrzebujemy kilka minut na dostosowanie 
się naszego oka do tej zmiany. Dopasowywanie się oka do światła i ciemności nazywa 
się adaptacją4. 
 

2. Ćwiczenia dla oczu  
 

Według Williama H. Batesa ostrość widzenia każdego człowieka nie jest stała 
a lepsze widzenie uzyskujemy pozbywając się napięcia (w oczach i napięcia 
psychicznego)5. Doszedł on do takich wniosków na podstawie swoich badań, w których 
stosował retinoskop (urządzenie diagnostyczne do obserwacji chwilowych zmian 
powierzchniowej krzywizny oka). Badaniom byli poddawani pacjenci przy różnych 
zajęciach, w różnych stanach emocjonalnych i o różnej kondycji zdrowotnej. Okazało 
się, że u tych samych osób ostrość widzenia zmieniała się w zależności od ich 
fizycznego i emocjonalnego stanu. 

Bates dowiódł, w jaki sposób mogą powstać wady wzroku pod wpływem 
codziennych stresów oraz, że można je korygować poprzez świadome i właściwe 
nawyki wizualne6. 

Silne negatywne emocje zwykle pogarszają jakość widzenia. Jeżeli trwają długo, 
pogorszenie wzroku może się utrwalić.  
                                                 
4 Tamże 
5 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
6 Tamże. 
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Na pogorszenie jakości widzenia może mieć również wpływ „usztywniony” tryb 
życia. Długotrwałe siedzenie przy komputerze czy biurku, czytanie oraz wykonywanie 
wielu innych czynności wymagających od nas ciągłego wpatrywania się 
i unieruchamiania oczu, zazwyczaj prowadzą do zmniejszenia wielkości pola widzenia7. 

Podobną pracę oko może wykonywać podczas strzelania. Jest ono zmuszane do 
ciągłego patrzenia na wprost oraz wpatrywania się w przyrządy celownicze i tarczę. 
Samo celowanie trwa do kilkudziesięciu sekund, ale czynność ta powtarzana jest nawet 
do kilkuset razy na jednym treningu. 

Aby zadbać o swoje oczy, należy zwracać na nie uwagę, pozwolić im odpocząć, 
kiedy są zmęczone i lekko je gimnastykować. Oto zasady, które pomogą zadbać 
jednocześnie o oczy, ciało i umysł: 
 Zaakceptować taki wzrok, jakim jest bez starania się o jego wyostrzenie, kiedy 

widok jest rozmazany oraz zauważać, które z mentalnych, cielesnych 
i emocjonalnych uwarunkowań mają wpływ na zmiany w widzeniu. 

 Nie zmuszać się do stosowania ćwiczeń, które odczuwa się, jako niewygodne dla 
siebie. 

 Znaleźć własne tempo realizacji poprawy widzenia i przestrzegać go bez stawiania 
sobie celów, które są strukturą prowadzącą do frustracji i niezadowolenia. 

 Pamiętać, że nasze oczy są integralną częścią naszego ciała i reagują na nasze 
napięcia pleców, szyi i sposób odżywiania się8. 
W programie treningowym nazywanym „jogą oczu”, który moim zdaniem warto 

zastosować u strzelców, ćwiczenia pogrupowane są na następujące kategorie: 
 Relaksacja. 
 Dostosowanie do zmiennej intensywności oświetlenia. 
 Zrównoważenie oczu9. 

Codzienny trening sztuki widzenia potrzebny jest w celu zapobiegania pogorszeniu 
jakości widzenia10. 

Pomimo, że ćwiczenia nie powodują napięć w innych częściach ciała i umysłu, to 
jednak należy przestrzegać określonych zasad przed i w trakcie ich wykonywania: 
 Ćwiczenia należy wykonywać bez jakichkolwiek okularów i szkieł kontaktowych. 
 Dążyć do utrzymania stanu zrelaksowania oczu w różnych warunkach. 
 Ćwiczenia nasłonecznienia wykonuje się z oczami delikatnie zamkniętymi z głową 

skierowaną do słońca. Aby uniknąć uszkodzenia siatkówki należy utrzymywać pełny 
ruch obrotowy głowy lub tułowia o całe 180˚. 

 Nasłonecznienia nie należy wykonywać przez żadne szkło. Najlepszą porą do jego 
wykonywania jest przedpołudnie i popołudnie, kiedy słońce nie jest rażące. 

 Ćwiczenia oczu są jednoczesną pracą ciała i umysłu, zatem trzeba je wykonywać 
uważnie zwracając uwagę, jak czują się oczy11. 

 
2.1 Relaksacja 

Relaksacja jest najefektywniejszą formą osiągnięcia stanu rozluźnienia-odpoczynku 
dla naszego ciała, umysłu i oczu. Ten stan można osiągnąć stosując odpowiednie 
techniki relaksacyjne i automasaż12. 

Udowodniono, że u podstaw niedoskonałości pracy oczu przy patrzeniu w każdej 
odległości, leży napięcie psychiczne, a idealną ostrość wzroku da się osiągnąć tylko 

                                                 
7 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 W. H. Bates: Lepszy wzrok bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 2003. 
11 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
12 Tamże. 
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przy pomocy rozluźnienia. Podczas, gdy psychika jest w ciągłym napięciu i stresie, nic 
nie jest w stanie przynieść oczom ulgi, natomiast przynosi ją im wszystko, co przynosi 
ulgę naszej psychice. Jeżeli napięcie przybiera postać usiłowania widzenia, pojawia się 
wada refrakcji (mocy łamiącej systemu optycznego gałki ocznej). Myśli stresujące 
zamieniane na myśli relaksacyjne powodują cofanie się jej. Psychika idealnie się 
rozluźnia, kiedy jest w stanie przypominać sobie każdy przejaw działalności dowolnego 
zmysłu- słuchu, węchu, smaku czy dotyku. Wówczas po zamknięciu oczu i szczelnym 
ich zasłonięciu tak, żeby nie dostawała się nawet odrobina światła, widzi się czerń13.  
 
Retrospekcja 

Przypominanie sobie o czerni relaksuje wzrok. Jeżeli ktoś nie lubi czerni, może 
przypominać sobie różne obiekty w innych kolorach, o ile może to robić bez wysiłku. 
Każdy wysiłek powoduje niepotrzebne napięcia, które pogarszają wzrok14. 

Zaleca się ustawiczne przypominanie sobie jakiejś niewielkiej czarnej powierzchni, 
np. czarnego punktu, aby uświadomić sobie i usunąć czynniki powodujące napięcie. Do 
tego celu może służyć czarne koło (rys. 4). Wpatrując się w nie należy zwrócić uwagę 
na płynny i spokojny oddech. Widziany przez nas odcień czerni świadczy o stopniu 
zrelaksowania. Im czarniejsze koło widzimy, tym bardziej jesteśmy zrelaksowani. Jeżeli 
przed oczami pojawi się szara plama o mniejszej średnicy, możemy zmniejszyć koło. 
Lepszy wzrok pozwala na dłuższe wpatrywanie się w coraz mniejszą kropkę, w coraz 
bardziej, intensywnym, czarnym kolorze15. 

Relaksująco działa również przypominanie sobie jakichkolwiek miłych skojarzeń16 
 

 
Rys. 4. Czarne koło służące do ćwiczeń przypominania sobie czerni (źródło: Bates W. H. 

Lepszy wzrok bez okularów str.107) 
 

Wizualizacja 
 

W znacznej mierze, nasza jakość widzenia zależy od pracy mózgu. Zaburzenia 
wzroku często idą w parze z zaburzeniami pamięci i wyobrażeń. Obniżona ostrość 
wzroku świadczy o utracie kontroli psychicznej, która jest odpowiedzialna za wady 
refrakcji17. 

                                                 
13 W. H. Bates: Lepszy wzrok bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 2003. 
14 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
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Najprostszym sposobem przyniesienia ulgi swoim oczom jest wyobrażenie sobie na 
jakiś czas czegoś przyjemnego18. 

Szybkie efekty poprawy widzenia uzyskuje się ćwicząc z wykorzystaniem tablicy 
kontrolnej do określania ostrości wzroku. Przy patrzeniu na największą literę z bliskiej 
odległości jakaś jej część jest bardziej czarna od pozostałej. Gdy zakryjemy tę mniej 
czarną powierzchnię, na pozostałej znowu jej część widzimy, jako bardziej czarną. 
Kiedy powtórzymy czynność, sytuacja się powtarza. Ćwiczymy tak do momentu, aż 
dobrze widziana powierzchnia litery osiągnie wielkość litery z dolnej linijki. Wyobrażamy 
sobie ją w tym polu, jako bardziej czarną od reszty dużej litery. Potem patrzymy na 
jakąś literę z dolnej linijki i wyobrażamy sobie, że jest ona czarniejsza od najczarniejszej 
litery na tablicy (rys.5)19. 

 
Rys. 5. Tablica służąca do treningu wzroku (źródło: Bates W. H. Lepszy wzrok bez okularów str. 30) 
                                                 
18 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
19 W. H. Bates: Lepszy wzrok bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 2003. 
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Palming 
Palming polega na eliminacji dostępu jakiegokolwiek światła. Żeby uzyskać taki 

efekt zakrywa się oczy skrzyżowanymi dłońmi (rys. 6). O ile uda się osiągnąć 
odprężenie psychiczne, widzi się wtedy czerń, a oczy szybko odpoczywają20. 

 

Rys. 6. Sposób wykonywania palmingu  
(źródło: Bates W. H. Lepszy wzrok bez okularów str.90) 

 

Półobroty ciała 
Niżej opisane ćwiczenia nie tylko poprawiają widzenie, ale również redukują stres 

i relaksują całe ciało. Czas ich trwania nie powinien przekraczać 5 minut. 
Zaczynamy od ustawienia się w lekkim 

rozkroku przodem do ściany z rękami swobodnie 
opuszczonymi wzdłuż ciała. Wykonujemy kilka 
głębokich oddechów, rozluźniamy mięśnie szyi, 
karku, tułowia, rąk i nóg i utrzymujemy ten stan 
rozluźnienia przez cały czas wykonywania 
ćwiczeń. Podczas półobrotów, głowa i barki nie 
zmieniają położenia w stosunku do tułowia 
z pozycji wyjściowej. Robimy półobrót w prawo, 
aż tułów będzie ustawiony prostopadle do 
ściany, unosząc przy tym nieco lewą piętę. 
Następnie opuszczamy ją i podnosimy prawą 
robiąc skręt w lewo. Półobroty te powtarza się 
z częstotliwością 30 wymachów na minutę 
oddychając rytmicznie. Wzrok wędruje razem 
z głową łagodnie i płynnie przenosząc się 
z przedmiotu na przedmiot, jakby omiatał 
wszystko nie zatrzymując się na żadnym 
przedmiocie21. 

Rys. 7. Półobroty ciała (źródło: Grella N., 
Litwinow S. Widzę bez okularów str.19) 

                                                 
20 W. H. Bates: Lepszy wzrok bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 2003. 
21 N. Grella,S. Litwinow: Widzę bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 1999. 
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2.2 Ćwiczenia pomagające w dostosowaniu się oczu do światła 
Ćwiczenia dostosowywania się oczu do światła pozwalają na przystosowanie się 

do jasnego światła bez mrużenia oczu i konieczności korzystania z okularów 
przeciwsłonecznych. Powodują, że źrenice stają się bardziej elastyczne, szybciej 
rozszerzają się i kurczą podczas zmiany natężenia światła, a pole widzenia się 
poszerza.  

 
Nasłonecznienie - solaryzacja 

Jest to podstawowe ćwiczeniem pomagające w dostosowaniu się oczu do jasnego, 
dziennego światła. Oczy tracą tę zdolność z powodu przebywania przez większość dnia 
w zamkniętych pomieszczeniach i korzystania ze sztucznego oświetlenia. 

Nasłonecznienie wykonujemy najlepiej przed godziną 10 rano lub po 16 wieczorem, 
kierując twarz do słońca. Obracamy głowę bez zatrzymywania o 180˚ ok. 30 razy, 
relaksując w tym czasie, prawie 
zamknięte, oczy. Nie zbliżamy ucha 
do ramienia. Wyobrażamy sobie, że 
słońce kąpie nasze oczy i głowę 
oraz przenika przez całe ciało, 
dociera do głowy, tułowia i nóg (rys. 
8)22. Następnie pocieramy dłonie, 
odwracamy się plecami do słońca 
i wykonujemy palming, przez co 
najmniej 10 oddechów. Cykl ten 
można powtarzać do ok. 25 minut, 
o ile nie występują jakieś 
dolegliwości. Na początku, czas 
ogólny tych ćwiczeń może być dużo 
krótszy, dopóki nie przyzwyczaimy 
się do dużej ilości jasnego światła. 
W przypadku szybkiego męczenia 
się oczu, zawsze należy przerwać 
nasłonecznienie i wykonać palming. 
Gdyby pojawiły się jakieś obawy 
o swoje oczy, lepiej poradzić się 
okulisty23. 

Rys. 8. Solaryzacja (źródło: Grella N., Litwinow S. 
Widzę bez okularów str.37) 

 

Patrzenie w niebo 
Patrzenie w niebo jest odmianą solaryzacji, które zastępuje ją w pochmurne dni. 

Odwracamy się tyłem do słońca, kładziemy jedną dłoń na karku, drugą na czole 
i obracamy głowę w lewo i w prawo. Ręce pozostają cały czas w tej samej pozycji 
masując czoło i szyję, przy czym dłoń na czole nie może zasłaniać światła i powinna 
być wyprostowana tak, żeby kości podstawy palców naciskały na czoło. Patrząc 
w niebo mrugamy cały czas oczami. 

Kilka minut tego ćwiczenia poprawia krążenie krwi i stopień relaksacji twarzy, szyi 
oraz oczu24. 

 

                                                 
22 N. Grella,S. Litwinow: Widzę bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 1999. 
23 Tamże. 
24 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
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2.3 Zrównoważenie oczu 
 
Zrównoważenie oczu wiąże się ze zbalansowaniem silniejszego i słabszego oka 

i jednocześnie pobudzaniem widzenia peryferyjnego. Pracując nad tym wytwarzamy 
oddzielne pole widzenia dla każdego z oczu25. 

Nadmierne patrzenie centralne powoduje wzrost ciśnienia w gałce oczne, 
a zwiększona ilość płynu powoli zwiększa nacisk na nerw wzrokowy26. 

 

Pobudzanie widzenia peryferyjnego 
Gros ludzi ma jedno oko silniejsze, drugie słabsze. Jeżeli przez większość czasu 

osoby te korzystają z centralnego widzenia, np. czytając bądź pracując przy 
komputerze, oko silniejsze wykonuje większą pracę. Dzieje się tak bez udziału naszej 
świadomości. Intensywne patrzenie centralne może przyczynić się do głębokich napięć 
mięśni twarzy, szczególnie czoła oraz szczęk27. 

Pracując nad widzeniem peryferyjnym wytwarza się oddzielne pole widzenia dla 
każdego z oczu i wtedy łatwo jest zauważyć, które oko pracuje bardziej. Ćwiczenia te 
pomagają jednocześnie przełamać nawyki nadużywania widzenia centralnego, 
poprawiają widzenie w nocy oraz przyczyniają się do rozluźnienia napiętych mięśni28. 

Do wykonywania ćwiczeń potrzebne są 3 czarne prostokąty, najlepiej z Bristolu, 
o wymiarach: 5cm x 6cm, 5cm x 9cm oraz 5cm x 12cm. Przy pomocy dwustronnej 
taśmy klejącej umieszczamy najmniejszy prostokąt między brwiami, na szczycie nosa. 
Siadamy powoli i obracamy głową z boku na bok. Patrzymy prosto przed siebie na 
papier i poruszamy rękami lub palcami po obu stronach głowy, blisko uszu. Taki ruch 
pobudza komórki peryferyjne. 

Potem zamykamy oczy i wizualizujemy poruszające się ręce i pokój. Wyobrażamy 
sobie, że to pokój się rusza, a nie nasza głowa. 

Następnie otwieramy oczy i powtarzamy pierwszą część ćwiczenia zmieniając ruch 
rąk robiąc nimi kółka, poruszając do góry, na dół i na zewnątrz. Zwracamy przy tym 
uwagę na to, co widzi każde oko. Od czasu do czasu zamykamy oczy i upewniamy się, 
że jednakowo dobrze widzimy peryferyjnie jednym i drugim okiem. 

Później zdejmujemy prostokąt, zakrywamy prawe oko prawą ręką, patrzymy na 
wprost, stymulujemy widzenie peryferyjne poruszając palcami w całym polu widzenia. 
To samo powtarzamy z drugim okiem. 

Znowu umieszczamy prostokąt na poprzednim miejscu i powoli poruszamy głową do 
góry i na dół wyobrażając sobie, że w tym samym czasie pokój porusza się w stronę 
przeciwną niż głowa. To samo robimy poruszając całym tułowiem. 

Wszystkie te ćwiczenia powtarzamy ze średnim prostokątem, następnie 
z największym, potem znowu ze średnim, na koniec z powrotem z najmniejszym. 

Po serii tych ćwiczeń widzenie peryferyjne powinno się poszerzyć, wskutek czego 
najmniejszy prostokąt widziany jest jako mniejszy niż przy pierwszym zastosowaniu. 

Czarne prostokąty można również używać do patrzenia w czasie jazdy 
samochodem, oczywiście będąc pasażerem, oraz pociągiem siedząc tyłem do kierunku 
jazdy. W tych sytuacjach oczy szybko się męczą patrzeniem na wprost, na czarny 
papier i zaczynają patrzeć na poruszające się po bokach obrazy29. 

 

                                                 
25 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże. 
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Fiksacja centralna 
Fiksację centralną w najprostszy sposób można określić, jako naturalną właściwość 

oka przejawiającą się w najostrzejszym widzeniu przez oko miarowe jedynie części 
obiektu, na które patrzy. Pozostałe części obiektu widziane są gorzej, w miarę 
oddalania się od punktu maksymalnej ostrości wzroku. Gdy ostrość wzroku się 
pogarsza, oko stara się zobaczyć, jak największą powierzchnię jednakowo wyraźnie. 
Dochodzi wówczas do silnych napięć oczu i psychiki.  

Najprostszym ćwiczeniem wykorzystującym fiksację centralną jest czytanie małego 
druku. Im słabsze oświetlenie i im mniejszy druk tym lepiej, przy czym tekst powinien 
być przysuwany, jak najbliżej oczu30. 

Można również czytać tekst, najpierw jednym, potem drugim okiem. 
 
Długie kołysanie 

Ćwiczenie długiego kołysania pozwala zerwać z nawykiem wysilania wzroku 
i zintegrować wzrok oraz pobudzić widzenie peryferyjne. 

Wykonując je stoi się w rozkroku nieco szerszym niż szerokość bioder i patrzy się na 
umieszczony w pozycji pionowej palec, w odległości ok.25 cm. przed nosem. Następnie 
poruszamy palcem, jak najdalej na boki, podążając za nim wzrokiem i całą głową tak, 
żeby cały czas był on przed nosem. Wówczas wydaje się nam, że wszystko inne 
porusza się w kierunku przeciwnym. 

Potem przerywamy ćwiczenie i wizualizujemy to, co podczas jego wykonywania 
widzieliśmy. Następnie powtarzamy je. 

W kolejnym etapie wykonujemy skręty całym tułowiem, aż pięta przeciwnej do skrętu 
stopy nieco oderwie się od podłoża. 

Następnie ustawiamy palec w pozycji poziomej i wykonujemy ruchy w dół i do góry 
analogicznie do pierwszego ćwiczenia. Oddychamy głęboko, powoli i mrugamy. 

Później łączymy obydwa rodzaje kołysania i kołyszemy się w kształcie litery U. 
Ćwiczenie kończymy krótkim palmingiem31. 

 

3. Ćwiczenia uzupełniające  

Poza ćwiczeniami wzroku, dobry wpływ na pracę oczu mają również inne rodzaje 
ćwiczeń relaksacyjnych. Należą do nich, między innymi, ćwiczenia oddechowe i masaż. 
Pomagają one wyciszyć emocje i pobudzić energię w naszym ciele. 
 

3.1 Ćwiczenia świadomego oddychania 

O istnieniu związku oddechu ze stanem umysłu wiedzieli już starożytni jogini, 
a potwierdziła to współczesna nauka. Oddech wykorzystywany jest w medycynie 
behawioralnej32, jako narzędzie terapeutyczne pomagające pacjentom w osiągnięciu 
stanu wewnętrznego spokoju i poczucia panowania nad sobą.  

Silne emocje, takie jak strach, złość, podniecenie i smutek zaburzają naturalny rytm 
oddychania. Oddech staje się szybszy, płytszy i nierytmiczny, a mięśnie, szczególnie 
klatki piersiowej i brzucha napinają się. Natomiast inne emocje, które odczuwamy 
przeżywając radość, miłość czy ulgę przebaczając komuś winy, powodują, że oddech 

                                                 
30 M. Schneider: Joga dla twoich oczu. Kraków: Wydawnictwo Akasha 2001. 
31 J. Budilovsky, E. Adamson, C. Flynn: Joga dla żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o…. 

Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2007. 
32 Medycyna behawioralna jest gałęzią medycyny naturalnej zajmująca się między innymi biologicznym 

sprzężeniem zwrotnym, oraz zwalczaniem bólu (Weller, 2007, str. 21). 
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staje się powolny i rytmiczny wprowadzając w stan spokoju i błogostanu, a nasze ciało 
rozluźnia się. 

Jeżeli sytuacja stresowa powtarza się często, organizm przystosowuje się do 
nieprawidłowego sposobu oddychania. Nawet potem, kiedy sytuacja stresowa pojawia 
się niespodziewanie, powraca utrwalony model oddychania i jeszcze bardziej wzmacnia 
negatywne emocje. 

Poprzez świadome wykorzystanie określonego sposobu oddychania można nauczyć 
się kształtowania własnego stanu emocjonalnego. Umiejętność ta zawsze przydaje się 
w sytuacjach dla nas trudnych, wywołujących stres33. 

W swojej karierze sportowej, wiele razy stosowałam świadome oddychanie. Zawsze 
pomagało mi ono zredukować napięcie.  

W jodze oddech nazywany jest praną. Określany jest również, jako oddychanie, 
życie, siła życiowa, wiatr, energia, moc, a także dusza. Rytmiczna kontrola oddechu to 
pranayama i jest ona czwartym stopniem jogi34. Jej celem jest przede wszystkim 
uzyskanie kontroli umysłu. 

W oddechu jogi wyróżnia się 4 fazy: 
1. Wdech. 
2. Zatrzymanie po wdechu. 
3. Wydech. 
4. Zatrzymanie po wydechu i bezdech35. 

Ćwicząc oddychanie, należy: 
5. Usiąść w wygodnej, stabilnej, pozycji z wyprostowanymi plecami. 
6. Zamknąć oczy. 
7. Zachować proporcje pomiędzy poszczególnymi fazami oddechu: 1:2:2:1 (zalecane 

początkującym). 
8. Dostosować oddychanie do swoich możliwości bez forsowania się. 
9. Stosować proporcje wdechu do wydechu: 1:2. 
10. Napiąć szyję podczas dłuższego utrzymywania fazy zatrzymywania oddechu. 
11. Skierować uwagę na oddech36. 

Ćwiczenia oddechowe dobrze jest zacząć od prostych ćwiczeń przygotowawczych. 
Pomagają one poczuć, jak w czasie oddychania pracują mięśnie brzucha i klatki 
piersiowej. Najłatwiej wykonuje się je w pozycji leżącej na plecach. 
 

Oddech przeponowy 

Leżąc na plecach kładzie się jedną dłoń na 
brzuchu. Podczas wdychania powietrza przez nos 
wypycha się brzuch do góry, a przy wydechu 
rozluźnia się go i pozwala mu opaść. Pracę 
przepony przedstawia rysunek 9. 
 

 

Rys. 9. Praca przepony podczas oddychania (źródło: 
Budilovsky J., Adamson E., Flynn C., Joga dla 
żółtodziobów czyli wszystko, co powinieneś 
wiedzieć o… str.154) 

 
                                                 
33 S. Weller: Oddech, który leczy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. 
34 B.K.S. Iyengar: Joga. Warszawa: PWN 1990. 
35 L. Kulmatycki: Joga dla zdrowia. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza 1997, 2004. 
36 Tamże. 
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Oddech piersiowy 

Również w pozycji leżącej na plecach umieszcza się dłonie na klatce piersiowej, na 
wysokości dolnych żeber. Przy wdechu rozszerza się mięśnie klatki piersiowej, a przy 
wydechu rozluźnia się je nie angażując przepony37. 
 

Oddech przeponowo- piersiowy 

Leżąc na plecach z rękami wzdłuż tułowi, robiąc wdech unosi się i rozszerza klatkę 
piersiową, a potem obniża przeponę uwypuklając brzuch. Utrzymuje się fazę wdechu 
i podczas wydechu rozluźnia się najpierw brzuch, następnie mięśnie klatki piersiowej38. 

Najprostszym ćwiczeniem oddechowym jest obserwacja własnego sposobu 
oddychania. 

 
3.2. Masaż  

Emocje związane z myślami powodują napięcia, między innymi, mięśni twarzy, szyi 
i ramion39. Według medycyny wschodniej powodują one w tych miejscach blokady 
przepływu energii, które można usunąć. Można w nich przywrócić równowagę 
energetyczną poprzez masaż. Masując w poszczególnych miejscach ciało nie tylko 
rozluźniamy mięśnie, ale również stymulujemy punkty, zwane receptorami, 
odpowiadające za prawidłowe działanie organów wewnętrznych i zewnętrznych40. 

Poprzez odpowiedni i systematyczny masaż możemy przynieść ulgę naszym oczom 
i poprawić ich funkcjonowanie. Możemy stosować masaż twarzy, nasady czaszki, 
krzyża, brzucha, stóp i dłoni. Należy pamiętać, że niektóre problemy związane z oczami 
mają swoje źródło w nieprawidłowym funkcjonowaniu organów wewnętrznych, między 
innymi serca, wątroby, płuc i nerek41. 

Stymulujący masaż receptorów nazywany jest akupresurą. Wykonuje się go 
naciskając dość mocno na odpowiedni punkt opuszką kciuka, palca wskazującego lub 
środkowego ruchem okrężnym, zgodnym z ruchem wskazówek zegara przez około 1-2 
minuty. Co kilkanaście sekund przerywa się na moment masowanie, aby do 
stymulowanego punktu napłynęła krew. Nacisk można wzmocnić kładąc palec 
środkowy na wskazujący. W punktach wrażliwych, masaż należy wykonywać 
szczególnie delikatnie42. 

 
Masaż twarzy 

Podczas wykonywania masażu siedzimy w wygodnej pozycji z wyprostowanym 
kręgosłupem. Nie musi to być siad skrzyżny. Przed jego rozpoczęciem energetyzujemy 
dłonie pocierając je o siebie. Potem zbliżamy je do twarzy i łagodnie układamy na 
zamkniętych oczach, nie naciskając na gałki oczne i nie dotykając nosa. Przez kilka 
minut koncentrujemy się na przepływie energii do oczu i innych części ciała. Potem 
znowu pocieramy dłonie do momentu odczuwania ciepła i jedną rękę układamy na 
czole, drugą na brodzie. Zamykamy oczy i próbujemy doświadczyć przepływu energii. 
Następnie zamieniamy miejsca ułożenia dłoni i powtarzamy ćwiczenie. 

Po powyższych zabiegach rozmasowujemy punkty wokół oczodołów (rys. 10). 

                                                 
37 L. Kulmatycki: Joga dla zdrowia. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza 1997, 2004. 
38 Tamże. 
39 T. Tulku: Relaksacja kum nye. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 1998. 
40 N. Grella, S. Litwinow: Widzę bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 1999. 
41 Tamże. 
42 Tamże. 



 Ćwiczenia relaksacyjne dla oczu w strzelectwie  127 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008) 

 
Rys. 10. Punkty akupresurowe twarzy (źródło: Tulku T. Relaksacja kum nye str.78) 

 
Robimy to delikatnie, ale zdecydowanie, na obu oczach jednocześnie, począwszy 

od górnej krawędzi oczodołu w punkcie 1, który znajduje się we wgłębieniu kości pod 
brwiami. Masujemy po kolei punkty oznaczone na rysunku nr 10, od 1 do 8 oddychając 
przez nos. Można mieć podczas masażu zamknięte oczy. Potem chwytamy krawędź 
brwi kciukiem i palcem wskazującym, delikatnie ściskamy je tak, aby kciuk oparł się na 
kości i podpierał brew. Powoli rozmasowujemy to miejsce od początku do końca brwi 
i z powrotem. Potem powtarzamy masowanie punktów wokół oczu. 

Następnie palcami środkowymi, delikatnie, powolnymi, okrężnymi ruchami 
masujemy zagłębienia w skroniach, bardzo powoli zwiększając nacisk. Tempo masażu 
ustalamy sami. Potem zmieniamy kierunek ruchów na przeciwny, a siła nacisku i rytm, 
również zależą tylko od nas. Jednakże wszelkie zmiany powinny następować płynnie. 

Później masujemy palcami wskazującymi punkty nr 9 (rys.10) znajdujące się po obu 
stronach nosa. Tu można naciskać mocniej, cały czas pamiętając o oddychaniu. Dalej, 
wzdłuż linii kości policzkowych, przechodzimy do punktów oznaczonych, jako 10 
i naciskamy je z podobnym natężeniem jak poprzednio, zwiększając i zmniejszając 
nacisk. Przesuwając palce i jednocześnie masując kierujemy się w stronę punktów nr 
13 (rys.10) znajdujących się w kącikach kości szczękowej i masujemy je, również 
palcami wskazującymi.  

 Otwieramy przy tym usta, jakbyśmy chcieli ziewnąć, unosimy łokcie na boki, aż do 
odczucia, że otwiera się klatka piersiowa. Otwieramy ją jeszcze bardziej, rozchylając 
mocniej usta, rozluźniamy brzuch i spokojnie oddychamy. Potem zwalniamy nacisk 
i przesuwamy łokcie do przodu. 

W kolejnym etapie masażu układamy palce pod szczęką, a kciuki na podbródku. 
Naciskamy jednocześnie palcami kość szczękową od spodu, przesuwając je wzdłuż jej 
krawędzi, a kciukami masujemy jej grzbiet. Wciąż pamiętamy o zmianie siły nacisku od 
małej do dużej i odwrotnie. Oddychamy przez nos i usta. Potem kładziemy kciuki pod 
szczęką, a palce na podbródku, lekko rozchylamy usta i delikatnie masujemy miejsca 
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położone pod szczęką. Szczególną uwagę zwracamy na okolicę języka i migdałków. 
Mięśnie tam umiejscowione, są najczęściej bardzo zaniedbane i masowanie ich może 
wywoływać nieprzyjemne uczucia. Mimo tego staramy się w czasie masażu 
zrelaksować. Czasem, dzięki masowaniu dochodzi do uwolnienia wielu rozmaitych 
uczuć, ponieważ w układzie mięśniowym szczęk zakodowane są często schematy 
myślenia i zachowania. Masujemy również górną krawędź szczęki w powyższym 
ułożeniu rąk. Potem uśmiechamy się i kciukami masujemy kąciki ust. Możemy również 
rozmasować przez skórę dziąsła i nasadę niektórych górnych zębów. 

Potem masujemy środek czoła i przesuwamy palce w kierunku skroni. 
Rozcieramy grzbiet nosa i przesuwamy dłonie po policzkach w kierunku uszu. 
Począwszy od miejsca pod nosem, przesuwamy palce w poprzek twarzy w kierunku 

uszu. 
Później, starając się wyczuć strukturę kości pod skórą, masujemy okolice wokół ust. 

Palcami wskazującymi naciskamy na punkty nr 11 i 12 (rys.10). 
Ciągle masując, przesuwamy palce po twarzy zaczynając od ust i głęboko 

rozcieramy żwacze (mięśnie poruszające żuchwę). Rozmasowujemy również miejsca 
położone wzdłuż krawędzi podbródka sięgając aż do rogu szczęki. 

Następnie układamy jedną dłoń na czole, drugą bezpośredni nad nią i przesuwamy 
je po twarzy, w kierunkach palców i przeciwnych, z góry na dół i z powrotem. Dłonie 
powinny, jak największą powierzchnią dotykać twarzy. Taki masaż można też 
zastosować po kąpieli pod prysznicem. 

Innym sposobem masażu jednocześnie dla twarzy i tyłu głowy jest pocieranie 
dłońmi. Jedną kładziemy na czole, drugą na tej samej wysokości z tyłu głowy. Głowa 
pozostaje nieruchoma, a ręce przesuwają się od góry do dołu, dopóki cała głowa nie 
będzie rozmasowana. Pocierając przesuwamy ręce niżej przez podbródek do gardła 
i tylnej części szyi. 

Możemy też rozmasować uszy. Rozpoczynamy od zewnętrznej krawędzi ucha 
i wykonując spiralne ruchy, przesuwamy palce w kierunku środka. W tym czasie spokojnie 
oddychamy. Masaż kończymy, kiedy uszy są rozgrzane. W małżowinie usznej znajduje się 
ponad 200 punktów, których masowanie oddziaływuje na cały organizm. 

Punkty nr 14 (rys.10) masujemy bardzo ostrożnie i delikatnie, oddychając przez nos. 
Znajdują się one tuż za płatkami uszu na szczytach szczelin. Można poczuć ich 
połączenie z nozdrzami. Masując, wdychamy coraz więcej powietrza, rozszerzamy 
nozdrza i rozluźniamy dolną część ciała. Masujemy coraz wolniej i koncentrujemy się na 
pojawiających się odczuciach. Kręgosłup mamy cały czas wyprostowany. Potem 
układamy w tych miejscach kciuki i lekko uciskamy, a resztą palców okrężnymi ruchami 
masujemy skronie, najpierw w jedną potem w przeciwną stronę. Oddychamy spokojnie, 
rytmicznie przez nos i usta, wyobrażając sobie, że oddech zbiera wszystkie uczucia 
i doprowadza do każdej komórki twarzy, głowy i całego ciała. 

 

Masaż nasady czaszki 

U nasady czaszki znajdują się punkty odpowiadającą za dobrą pamięć i ogólną 
aktywność organizmu. Masuje się je zawsze, gdy pojawiają się towarzyszące napięciom 
karku, napięcia oczu. 

Masujemy lub stymulujemy uciskiem wszystkie bolesne punkty w strefie (rys.11) aż 
do pojawienia się uczucia ciepła. Potem można posmarować to miejsce rozgrzewającą 
maścią, balsamem lub spirytusem. Uczucie ulgi w bolących oczach przychodzi 
natychmiast po zabiegu. 
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Rys. 11. Strefa punktów akupresurowych u nasady czaszki (źródło: Grella N., Litwinow 
S. Widzę bez okularów str.98) 

 
Zabieg ten jest szczególnie korzystny podczas przeziębienia. Wówczas dobrze jest 

owinąć głowę wełnianym bądź bawełnianym szalem. 
 

Masaż stóp 

Według medycyny chińskiej, poprzez stopy czerpiemy pranę (energię), która wnika do 
naszego organizmu i wzmacnia go. Ma ona ogromne znaczenie również dla naszych oczu.  

W stopach znajdują się punkty refleksyjne, które pod wpływem naturalnej stymulacji, 
usprawniają przepływ krwi do poszczególnych organów i narządów wewnętrznych. 

Najlepszym masażem naszych stóp jest poranne bieganie lub szybkie 
maszerowanie po pokrytej rosą trawie. Zaczynamy od 2-3 minutowego biegania 
i poprzez stopniowe wydłużanie tego czasu dochodzimy do 15 minut dziennie. Po 
treningu myjemy stopy w ciepłej wodzie i wycieramy je do sucha. Potem wkładamy 
ciepłe skarpety. Jest to ćwiczenie hartujące i wzmacniające cały organizm. 

Jeśli wykonujemy automasaż stóp, po uprzednim ich wyszorowaniu i nasmarowaniu 
oliwką lub kremem, przyjmujemy wygodną pozycję. Dobrze jest położyć stopę na 
kolanie nogi przeciwnej. Punkty refleksyjne uciskamy ruchem okrężnym, zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Możemy masować kciukiem, kłykciem (kostką któregoś 
z palców), bryłką bursztynu, kawałkiem łagodnie zakończonego drewienka, a nawet 
orzechem. Zaczynamy od łagodnego ucisku, zwiększając go stopniowo do granicy bólu 
i przyjemności. 

Wszystkie receptory odpowiadające lewej stronie głowy znajdują się na prawej 
stopie, a prawej stronie na lewej stopie. Wobec tego punkty refleksyjne lewego oka 
znajdują się pod pierwszym zgięciem drugiego i trzeciego palca prawej stopy 
i analogiczne punkty refleksyjne prawego oka leżą w podobnych miejscach pod lewą 
stopą(rys.12)43. 

                                                 
43 N. Grella, S. Litwinow: Widzę bez okularów. Kraków: Wyd. Akasha 1999. 
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Rys. 12. Punkty akupresurowe na stopach  
(źródło: Grella N., Litwinow S. Widzę bez okularów str.103) 

 

Wszystkie organy ciała poniżej szyi mają swoje odpowiedniki na stopach po tej 
samej stronie, np. wątroba na prawej stopie, serce na lewej, a żołądek, jelita, płuca itd. 
na obydwu (rys.17). 

Zawsze najpierw masujemy lewą stopę, a dopiero potem prawą. Na początku 
rozmasowujemy całą strefę refleksyjną, a następnie poszczególne punkty przypisane 
określonemu narządowi. Masować należy je w następującej kolejności:  

 Punkt 1 – nerki 
 Punkt 2 – moczowód 
 Punkt 3 – pęcherz 
 Punkt 4 – mózg 
 Wszystkie trzy strefy punktu 5 – układ limfatyczny 
 Punkty 6, 7, 8 – układ trawienny 
 Punkty 9 – oczy 
Masaż stóp ma działanie korzystne we wszystkich dolegliwościach narządu wzroku. 

Jest wskazany w krótkowzroczności, dalekowzroczności, jaskrze, zaćmie, zezie, 
w stanach zapalnych oka, powiek i woreczka łzowego, pieczenia oczu itp. 

 
 

Piśmiennictwo 
Bates W. H. – Lepszy wzrok bez okularów. Wydawnictwo Akasha. Kraków 2003. 

Budilovsky J., Adamson E., Flynn C. – Joga dla żółtodziobów czyli wszystko, co 
powinieneś wiedzieć o….Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 2007. 

Bühlman G., Reinkemeier H., Eckhardt M., 2002 – Ways of the rifle. MEC. Dortmund  

Cook D. – Sprawne oczy. Klub dla ciebie. Warszawa 2004. 

Fingerbild B. - Samoleczenie wzroku metodą dr Batesa. Wydawnictwo „KOS”. 
Katowice. 

Gillanders A. – Refleksologia. Wydawnictwo Studio EMKA. Warszawa 1998. 



 Ćwiczenia relaksacyjne dla oczu w strzelectwie  131 

 

Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt nr 5 (2008) 

Giubilaro G. – Hatha-Yoga - Kurs asan dla początkujących według tradycji B.K.S. 
Iyengara. Lublin 1985. 

Grella N., Litwinow S., – Widzę bez okularów. Wydawnictwo Akasha. Kraków 1999. 

Heuel E. – Trening koncentracji. Klub dla ciebie. Warszawa 2006. 

Hin K. – Chiński masaż i akupresura. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1992. 

Iyengar B.K.S. – Joga. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1990. 
Kriyananda S. (Walters J. D.) – Radża joga, sztuka i nauka. Wydawnictwo KOS. 

Katowice 2007. 

Kulmatycki L. – Joga dla zdrowia. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2004. 

Kulmatycki L. – Lekcja Relaksacji. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Wrocław 2002. 

Lewin W. – Jak w krótkim czasie poprawić wzrok. Studio astropsychologii. Białystok 
1999. 

Maddern J. – Odchudzająca joga. Klub Dla Ciebie. Warszawa 2005. 

Markert C. – Lepsze życie bez okularów. Wydawnictwo „Kleks”. Bielsko-Biała 1995. 

Naglak Z. – Społeczne i metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego (w: Studia 
i monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Akademia 
Wychowania Fizycznego. Wrocław 1987.  

Raab A. – Joga kręgosłupa, Interspar. Warszawa.  

Rakowski A., – Kręgosłup w stresie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 
2001. 

Reinkemeier H. 1994 – Von training des schützen. Westfälische Schützenbund, 1994. 

Schneider M. 2001 – Joga dla twoich oczu. Wydawnictwo Akasha. Kraków 2001. 

Scott J. – Joga ashtanga. Delta. Warszawa. 

Sussman M., Loewenstein E. – Zdrowie przy komputerze. Wydawnictwo Medium. 
Warszawa 2000. 

Tulku T. – Relaksacja kum nye. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 1998. 

Weller S. – Oddech, który leczy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2007. 

Zauner R. – Bóle kręgosłupa. Cedrus Publishing House. Warszawa1993. 

 
 


