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Ćwiczenia usprawniające postrzeganie 
 
 

By widzieć, trzeba działać. Na widzenie warto spojrzeć tak jak na 
zachowanie: jak na proces aktywny, a nie bierny.  

Widzenie, ma pomóc w przeprowadzaniu działań, a możliwość 
działania to klucz do tworzenia doświadczanej przez nas iluzji 

obrazu świata o wysokiej rozdzielczości.  
 

Działanie układu wzrokowego obejmuje bardzo wiele zagadnień, począwszy od 
sposobu, w jaki poruszamy oczami, aż po sposób, w jaki na podstawie 
nieprzetworzonych obrazów rekonstruujemy i widzimy ruch. 

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich 
w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną 
postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu 
ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych siatkówki oka ze 
strukturami mózgu. 

Często wydaje nam się że widzieliśmy coś, albo że to coś było danego kształtu, 
koloru, wielkości. Potem się okazuje, że to wygląda nieco inaczej i jest to dla nas 
zaskoczeniem. W strzelectwie również słyszy się od zawodników: „oddałem dobry 
strzał, przyrządy były dobrze zgrane, a w tarczy osiem” albo „wydawało mi się, że 
uciekły mi przyrządy i powinien być jakiś odskok, a jest dziesięć” . Nikt z zawodników 
nie lubi takich sytuacji, każdy szanujący się strzelec woli mieć w tarczy to, co widział że 
wykonał. Skąd takie rozbieżności? 

Odpowiedzią może być sposób działania naszego zmysłu wzroku, a właściwie 
zjawisku spostrzegania oraz higiena używania naszych oczu na co dzień. 

O widzeniu można się wiele dowiedzieć badając złudzenia optyczne, wzrokowe. 
Okazuje się że widzimy to, na co jesteśmy przygotowani. 

 
Rys 1. 

Spostrzeganie to bardzo złożony mechanizm psychiczny, dzięki któremu każdy 
z nas może poznawać rzeczywistość. Dokonuje się ono zarówno przez receptory 
zmysłowe, jak i poprzez wnioskowanie o przedmiocie – czyli te wszystkie informacje, 
które zdobyliśmy w wyniku naszego doświadczenia. Spostrzegane przez nas 
przedmioty nie zawsze są takie, jak my je spostrzegamy oraz nie wszyscy 
spostrzegamy te same przedmioty w ten sam sposób. Różnice mogą powstawać 
zarówno na poziomie odbioru bodźców przez receptory, jak i w trakcie wnioskowania 
o przedmiocie. Zdarza się również, że system spostrzegania popełnia omyłki lub 
rozpoznaje tylko część przekazywanej informacji. Błędy te mogą polegać na 
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złudzeniach, mogą być efektem długotrwałej stymulacji, po której spostrzegane długo 
obrazy „odbijają” się konsekwencjami w następnych spostrzeganych obrazach lub 
powstają na skutek ograniczonego czasu rozpoznania lub po prostu zmęczenia. 

 

Sytuacje, w których występuje wyraźnie subiektywność spostrzegania lub, w których 
bierzemy pozory za rzeczywistość, to: 

 spostrzeganie obrazów niepełnych 
 spostrzeganie obrazów wieloznacznych 
 spostrzeganie obrazów kontekstowych (spostrzeganie w większym stopniu 

zdeterminowane obrazem całości, niż elementami składowym) 
 spostrzeganie obrazów zawierających sprzeczne znaczenie (nie adekwatne do 

naszego doświadczenia) 
 spostrzeganie „przedmiotów niemożliwych” 
 efekty następcze. 

Wszystkie „zjawiska” tego typu dowodzą, że w czasie zbierania informacji 
wzrokowych (i nie tylko) powstaje integralny obraz spostrzeganej rzeczywistości. Ta 
rzeczywistość jest czasami zaburzana błędami spostrzegania – iluzjami. Gdy mamy 
z nimi do czynienia np. w galerii obrazów lub w laboratorium psychologicznym, możemy 
je traktować jako ciekawostkę lub dzieło sztuki. Gdy jednak złudzenia pojawią się 
w odbiorze informacji pilota, kontrolera ruchu lotniczego, kierowcy, sportowca czy 
operatora dźwigu konsekwencje mogą być dużo bardziej poważne. Na tego typu 
złudzenia narażone są osoby wykorzystujące w swojej pracy przede wszystkim 
wzrokowy odbiór informacji. Gdy jest to powiązane z koniecznością śledzenia 
określonego pola przestrzeni oraz bodźcami wzrokowymi o dużej intensywności, 
zniekształcenia spostrzegania mogą występować dość często, szczególnie w razie 
odczuwania dużego obciążenia pracą. 

Organizowanie obrazów niepełnych 

 

Rys. 2 Obraz niepełny 

U osób dorosłych spostrzeganie 
rzeczywistości przebiega bardzo automatycznie. 
Aby zwolnić mechanizmy rozpoznawania 
obrazu, możemy ograniczyć liczbę 
przekazywanych informacji, np. tylko do cieni, 
konturów lub plam. Na zaprezentowanym 
rysunku ograniczono informację tylko do 
czarnych plam konturowych. 

Zastanówmy się przez chwilę, co 
przedstawia rysunek 2. 

Czy rozpoznali Państwo opuszczoną głowę 
konia (znajdującą się w centralnej części 
obrazu)? Teraz, gdy wiedzą Państwo, co 
prezentuje rysunek, trudno nie zauważyć jego 
elementów. Informacja na temat 
spostrzeganego obrazu przyspiesza pełny 
proces spostrzegania i rozpoznawania obrazu. 
Kiedy wiemy czego szukamy, łatwiej można 
dany przedmiot odnaleźć w polu 
spostrzegania. 
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Obrazy dwuznaczne 

Zdarza się również, że z powodu nadmiaru informacji lub na skutek braku ważnych 
elementów obraz można odbierać różnie w zależności od organizacji spostrzegania. 
W przypadku obrazów dwuznacznych (konkurencyjnych) można je interpretować 
w dwojaki sposób, przy czym nie możemy spostrzec obu obrazów jednocześnie. 

Takie zjawisko możemy zaobserwować przy oglądaniu wieloznacznej figury Boringa 
zamieszczonej już w 1930 r. w „The American Journal of Psychology” (rys. 3). 

Na rysunku można zobaczyć zarówno młodą kobietę jak i starą. Dla osób, które 
zauważyły tylko starą kobietę o haczykowatym nosie i wystającym podbródku 
prezentujemy rysunek 4, na którym są elementy głowy tylko młodej kobiety. Natomiast 
rysunek 5 jest przeznaczony dla osób, które do tej pory nie mogły odszukać twarzy 
starej kobiety. 

   
Rys 3. Kobieta – młoda czy 

stara? Rys. 4. Rys. 5. 

 
Jak widzimy zarówno brak informacji na temat obserwowanego obiektu, jak i wiedza 

na jego temat może wpływać na spostrzeganie. 
 

Znaczenie kontekstu 
 

Właściwości wzroku powodują, że czasem 
spostrzegamy coś czego nie ma. Patrząc na 
rysunek 7 biało-czarnej kraty spostrzegamy szare 
plamy na skrzyżowaniach wszystkich białych 
pasków, z wyjątkiem tego skrzyżowania, na 
którym „spoczywa” nasz wzrok. 

Rysunek ten obrazuje nam prawo wzajemnego 
oddziaływania na siebie komórek nerwowych. 
Gdyby receptory działały niezależnie, każdy z nich 
wysyłałby do mózgu własny sygnał. Na siatkówce 
znajduje się jedno miejsce, gdzie receptory nie są 
tak zależne – jest to dokładne miejsce fiksacji 
i nosi nazwę plamki żółtej. 

 
Rys. 6. Krata Heringa 
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Efekty zatrzymania obrazu 
 

W trakcie wzrokowego odbioru informacji, obraz odbierany znajduje się w ciągłym 
ruchu zarówno z powodu ruchu otoczenia, ruchów głowy, ale również z powodu ruchów 
gałek ocznych. Ruchy oczu można podzielić na trzy zasadnicze grupy ruchów: 

 skokowe, 
 śledzenia, 
 mikroruchy, które występują w trakcie pozornej fiksacji i na bardzo małej 

przestrzeni kątowej (rzędu kilku sekund kątowych). Całkowity zanik tych ruchów 
spowodowałby zamazanie lub zniknięcie obrazu. 

Takie efekty trudne są do osiągnięcia z powodu trudności utrzymania gałek ocznych 
w całkowitym bezruchu. 

 

Efekty następcze 
Bardzo często obrazy pozorne występują w następstwie silnej stymulacji. 

Szczególnie prezentują się efekty będące następstwem spostrzeganego ruchu. Po 
dłuższym oglądaniu ruchu wody (np. wodospadu) i przeniesieniu wzroku na inną 
płaszczyznę zauważymy ruchy na płaszczyźnie w kierunku przeciwnym do ruchu wody. 
Cechą specyficzną efektów następczych jest „odwrotność” reakcji do bodźca, tzn., gdy 
obserwujemy przez dłuższy czas ruch z góry na dół otrzymujemy efekt następczy w 
postaci ruchu z dołu na górę. Podobnie jest z kolorami – po intensywnej obserwacji 
powierzchni o barwie czerwonej, oglądana biała płaszczyzna wyda nam się zielona, po 
obserwacji koloru niebieskiego otrzymamy efekt następczy żółci, a po bieli – czerń. Aby 
przekonać się o prawdziwości tych zasad, popatrzmy przez dłuższy czas (ok. 30 s) na 
żarówkę zaprezentowaną na rysunku 7. Gdy przeniesiemy wzrok na białą kartkę obok, 
„zobaczymy” świecącą żarówkę. 

 

Efekty następcze mogą dowodzić istnienia procesów 
adaptacji i zmęczenia mechanizmów nerwowych oraz 
w konsekwencji obniżenia wrażliwości na sygnały zewnętrzne. 
Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko na stanowiskach 
pracy wymagających ciągle kontroli wzrokowej tych samych 
elementów (szczególe ruchomych). Znane są przypadki utraty 
kontroli nad przesuwającymi się nićmi w przędzalniach, kiedy 
osoby nadzorujące po długiej obserwacji traciły możliwość 
wzrokowego stwierdzenia ruchu. Podobnie rzecz się ma przy 
pracy strzelca na stanowisku, zbyt długie wpatrywanie się w 
przyrządy może doprowadzić do obniżenia wrażliwości i przez 
to brak reakcji na błędy w przyrządach. Zmęczenie może być 
również wynikiem pracy jaką się wykonuje podczas upływu 
konkurencji. 

W czasie wyboru juniorów do niemieckiej Kadry przeprowadzono ciekawą próbę. 
Karabin został na stałe zamocowany, strzelec kładł się za bronią i patrzył przez 
przyrządy celownicze. Zadaniem było jedynie ustawienie dowolnie poruszającej się 
tarczy w taki sposób, żeby była umieszczona w przezierniku dokładnie pośrodku. To 
postępowanie było powtarzane u każdego strzelca po 5-10 razy. Za każdym razem 
umiejscowienie środka tarczy zakreślane było z tyłu tarczy. Pojawiało się więc pięć do 
dziesięciu punktów, które wyznaczały powierzchnię w której znajdowała się „10” wg 
danego zawodnika. Im mniejsza była ta powierzchnia, tym większa była dokładność 
celowania osoby poddanej temu sprawdzianowi. Jako pierwszy wynik wyraźne okazało 
się, że przekrój tych powierzchni był przeciętnie wielkości mniej więcej 10 groszy i to 
przy odległości 50 metrów i w dostatecznie oświetlonej hali (Essen-Borbeck). Mimo 

 
Rys. 7. Świecąca żarówka 
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faktu, że uczestnikami próby byli dobrze zapowiadający się strzelcy, którzy w postawie 
leżąc potrafili uzyskać wyniki 590pkt to uzyskane wyniki testu były dosyć słabe tym 
bardziej, że u pojedynczych strzelców próby były nawet wielkości monety 1 złotego. Jak 
więc możliwe były takie wyniki, jeśli już podczas celowania zdarzała się taka rozpiętość 
wyników? 

Odpowiedzią był sposób pracy zawodników na stanowisku. Ponieważ karabin 
spoczywał całkowicie spokojnie a jego naprowadzanie na tarczę trwało chwilę, 
większość ze strzelców miała bardzo długie czasy celowania. Decyzja, że „teraz już jest 
dobrze” zapadała często dopiero po dwudziestu sekundach intensywnego patrzenia. 

W związku z tym zmieniono nieco instrukcję do wykonania tego testu. Zalecono 
strzelcom tylko krótkie spojrzenie w przeziernik. W międzyczasie mieli odprężać oczy, 
opuszczając je w dół. 

Uwzględniając to zalecenie prawie wszyscy strzelcy osiągali dobre wyniki, odległość 
punktów trafiania na tarczy zmniejszyła się do kilku milimetrów. Po wypróbowaniu 
następnie różnych czasów celowania, ujawnił się systematyczny związek: zawsze kiedy 
tylko czas celowania przekraczany był o 3-5 sekund, pogarszała się dokładność trafień. 
Działo się to mimo, że strzelcy nie dostrzegali subiektywnie żadnego zmniejszenia 
ostrości swojego wzroku. Nawet jeśli byli o cały centymetr od środka tarczy, to jeszcze 
nadal wierzyli w precyzję swojej percepcji. 

Ta próba dowodzi na przykładzie oka dwie wyraźne reguły percepcji. Po pierwsze 
podczas długotrwałego celowania wyraźnie zmniejsza się dokładność percepcji organu 
zmysłu. Z drugiej strony strzelcy nie uświadamiali sobie tej utraty wyników. Szczególnie 
w odniesieniu do spraw technicznych w strzelaniu, próba ta dowodzi niezbicie, iż 
konieczne jest, żeby przy czasach celowania powyżej 5 sekund zawsze uwzględniać 
efekt zmęczenia oczu w przypadku, jeżeli położenie przestrzeliny nie odpowiada 
postrzeganiu strzelca. 

By nie ulegać złudzeniom i widzieć to co się dzieje w rzeczywistości wydaje się być 
na miejscu troska o codzienną higienę polegającą na wykonywaniu ćwiczeń 
przygotowujących oczy do treningu oraz odprężające oczy po treningu; czas celowania 
ciągłego nie dłuższy niż 5 sekund; koncentracja niezbędna podczas strzelania do 
właściwej obserwacji przyrządów; a także ćwiczenia uczące widzieć rzeczywistość, 
a nie ulegać projekcjom naszego mózgu. 

 

Ćwiczenia do stosowania przed i po treningu / zawodami 

Bardzo ważne jest, aby wszystkie ćwiczenia wykonywane były wolno i dokładnie. 
Nie należy się spieszyć i ćwiczyć w stanie maksymalnego rozluźnienia.  

 Poruszamy swobodnie barkami i głową.  
 Wykonujemy 10 wolnych maksymalnych skrętów głowy w lewo i w prawo, 

starając się sięgnąć wzrokiem jak najdalej w kierunku skrętu.  
 W podobny sposób pochylamy głowę na boki: raz w lewo i raz w prawo (10 razy).  
 Teraz pochylamy głowę w przód i w tył, starając się, aby wzrok wędrował zgodnie 

z ruchem głowy (10 razy).  
 Wyciągamy głowę jak najdalej do przodu, tak by jak najmocniej rozciągnąć kręgi 

szyjne, a następnie jak najdalej do tyłu, tak by broda była przyciśnięta do gardła 
i oczy patrzyły w dół (10 razy).  

 Zakreślamy brodą cztery duże kręgi w jedną, a następnie w drugą stronę, 
starając się by oczy również zataczały koła.  

 Przeciągamy się jak po długim śnie, możemy też poziewać najszerzej jak 
potrafimy.  
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 Zamykamy oczy mocno zaciskając powieki. Zatrzymujemy powietrze na wdechu 
i wykonujemy skłon, tak, aby nasza głowa znalazła się poniżej poziomu serca 
i zatrzymujemy się w takiej pozycji przez 3-5 sekund. Następnie podnosimy 
głowę do góry, robimy wydech, otwieramy szeroko oczy, odprężamy szczęki 
i wszystkie mięśnie twarzy, mrugamy oczami i ruszamy gałkami ocznymi we 
wszystkich kierunkach, by uzyskać maksymalne odprężenie mięśni oczu. Całość 
powtarzamy 10 razy.  

 Podczas wdechu patrzymy na czubek nosa, a przy wydechu na maksymalnie 
odległy punkt naszego otoczenia. Podczas tego ćwiczenia możemy sobie pomóc 
palcem skupiając na nim swój wzrok (10 razy).  

 Staramy się obrysować nosem (i wzrokiem jednocześnie) kontury kilku 
przedmiotów z naszego otoczenia śledząc ich kształt.  

 Kierujemy wzrok maksymalnie w prawo do góry, a następnie spuszczamy go 
w lewo w dół.  

 Patrzymy w lewo do góry i przenosimy wzrok w prawo w dół.  
 Wykonujemy wzrokiem znak krzyża: spoglądamy w górę, przenosimy wzrok 

w dół po linii prostej, wracamy do patrzenia na wprost, patrzymy w lewo, 
przenosimy wzrok na prawo i znów na wprost.  

Ćwiczenie to ma na celu odprężyć i rozgrzać mięśnie gałki ocznej, a nie zmęczyć je. 
Powinno być ono wykonywane około 10 razy, jednak, gdy stanie się męczące należy je 
przerwać. W przypadku problemów przy przenoszeniu wzroku po liniach ukośnych 
można sobie pomóc prowadząc wzrok palcem wskazującym ręki.  

Na zakończenie wykonujemy tzw. oddech przez oczy: Zamykamy powieki, 
odprężamy szyję i kark lekko poruszając głową. Bierzemy głęboki oddech wyobrażając 
sobie przy tym, że wciągamy powietrze w głąb płuc przez oczy. Czujemy jak nasze oczy 
spływają w głąb czaszki, a przy wydechu wracają na swoje miejsce. Ćwiczenie to 
powtarzamy kilkakrotnie aż do uzyskania pełnego odprężenia mięśni oczu oraz 
pojawienia się uczucia przyjemnego ciepła z tyłu gałki ocznej. 

 
Prezentowane poniżej ćwiczenia pomagają usprawnić zdolność postrzegania. Przy 

czym nie chodzi tutaj o ustalenie jak dobry mamy wzrok, lecz o dokładna obserwację 
oraz filtrowanie informacji. Trening postrzegania: 
Ćw. 1. Usiądź wygodnie przy oknie i popatrz na niebo pokryte chmurami. Skup całą 

swoją uwagę na chmurach, kontempluj ich zmienne kształty, ruch, barwę. Nie 
dopuszczaj do siebie żadnych innych myśli, nie kieruj też wzroku na żadne inne 
obiekty. Jeśli twoja uwaga ulegnie chwilowemu rozproszeniu, świadomie kieruj 
ją ponownie na chmury, spoglądając na nie i myśląc o nich. Przerwij ćwiczenie 
dopiero wtedy, gdy twoja uwaga całkiem osłabnie. 

Ćw. 2. Wyjrzyj za okno. Wybierz przy tym jakiś określony obiekt (na przykład sąsiedni 
dom, blok) i przyjrzyj mu się dokładnie, nie pomijając żadnego szczegółu. 
Następnie usiądź wygodnie, zamknij oczy i to wszystko, co widziałeś, odtwórz 
w swojej wyobraźni z jak największą liczbą detali. Zachowaj ten obraz jak 
najdłużej. Kiedy poczujesz, że twoja uwaga słabnie, otwórz oczy i porównaj 
obraz utrwalony w wyobraźni z widokiem za oknem. 

Ćw. 3. Usiądź przy swoim stałym miejscu pracy i przebiegnij wzrokiem po wszystkich 
szczegółach: popatrz na komputer, telefon, stertę papierów, fotografię.. Teraz 
zamknij oczy i przywołaj z pamięci wszystkie te przedmioty, jeden po drugim. 
Każdą rzecz przypominaj sobie z jak największą liczbą szczegółów, takich jak 
dokładne usytuowanie, kolor, materiał. Kiedy już odtworzysz w swojej 
wyobraźni całe miejsce pracy, otwórz z powrotem oczy i porównaj stworzony 
obraz z rzeczywistością. 
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Ćw. 4. Czarny punkt - ćwiczenie to ma na celu pobudzenie mikroruchów naszych 
oczu. Przez okres 1-1,5 minuty należy wpatrywać się w czarny punkt, płomień 
świecy, lub jakiekolwiek odbicie światła na zakrzywionej powierzchni. 
Ćwiczenie to należy zakończyć spokojnym błądzeniem oczu po horyzoncie, 
obserwacją spadających liści, błyszczących fal na spokojnej wodzie, lecących 
ptaków, lub czegokolwiek, co porusza się swobodnym rytmem.  

Ćw. 5. Ćwiczenie z piłeczkami - potrzebne nam będą dwie różnej wielkości i różnego 
ciężaru piłeczki, które wygodnie można schwytać jedną ręką. Podrzucamy 
jedną piłeczkę jedną ręką w sposób następujący: trzymamy piłeczkę w dłoni 
tak, jakbyśmy ją ważyli i myślimy przy tym: "Trzymam ją w dłoni, czuję jej 
ciężar". Natychmiast przy wyrzuceniu piłeczki w górę wstrzymujemy oddech 
i koncentrujemy nasz wzrok na śledzeniu lotu piłki. Po jej złapaniu oddychamy 
kilka razy głęboko i spokojnie i mrugamy kilka razy powiekami.   
Następnie rozpoczynamy podrzucanie piłeczki na różne wysokości, raz niżej, 
raz wyżej i znów niżej. Myślimy przy tym o piłeczce i nie spuszczajmy z niej 
wzroku. Bardzo ważne jest by nie wyprzedzać toru lotu piłki wzrokiem - dopiero 
gdy się tego nauczymy możemy przejść do dalszej części tego ćwiczenia.   
Następnie bierzemy drugą piłeczkę w drugą dłoń. Najpierw podrzucamy 
piłeczkę prawą dłonią, nie tracąc z nią kontaktu wzrokowego. Podczas gdy 
piłeczka jest w locie, przekładamy drugą piłeczkę z lewej dłoni do prawej. 
Opróżnioną, lewą dłonią chwytamy nadlatującą piłeczkę i powtarzamy 
ćwiczenie podrzucając teraz piłeczkę lewą dłonią itd.   
Doskonałymi możliwościami trenowania widzenia i odpowiednich reakcji całego 
ciała na widziany obraz daje gra w kometkę oraz w tenisa i tenisa stołowego.  

Ćw. 6. Krótkie obroty - Siadamy w wyprostowanej pozycji, unosimy lekko głowę 
i oddychamy kilka razy wolno i głęboko, co nas lekko rozluźni i przymykamy 
oczy. Następnie odwracamy twarz w lewo - tak daleko, jak jesteśmy w stanie, 
po czym płynnym, łagodnym ruchem przekręcamy ją w prawo również do 
skrajnej możliwej pozycji. Łagodnie i rytmicznie przekręcamy głowę w obie 
strony, utrzymując mniej więcej trzydzieści obrotów na minutę. Przed 
zamkniętymi oczami mamy ciemność, szarość, względnie czerwonawy 
półmrok. W zależności od oświetlenia pokoju mogą pojawiać się plamy światła, 
tworzące niekiedy wzory. Załóżmy, że przed oczyma mamy szarość. 
Spróbujmy ją wyczuć - zobaczyć w świadomy sposób, a następnie wyobraźmy 
sobie, że zaczyna ona oscylować w kierunku przeciwnym do skrętów naszej 
głowy. Ćwiczenie kontynuujemy do pierwszego odczuciu dyskomfortu, kiedy to 
powinniśmy je przerwać, ale nie dłużej niż trzy minuty.   
Po zakończeniu obrotów siedzimy jeszcze przez chwilę z zamkniętymi oczami, 
głęboko oddychając, następnie otwieramy je pomału i łagodnie, mrugając przy 
tym wielokrotnie.   
Ćwiczenie to możemy wykonywać zawsze wtedy, gdy czujemy się zmęczeni 
i napięci, a ze względu na jego prostotę nadaje się do wykonywania praktycznie 
wszędzie: w czasie pracy w biurze, odpoczywając na parkingu, po długiej 
i wyczerpującej jeździe samochodem, po dłuższym staniu przy kuchni czy za 
deską do prasowania.  

Ćw. 7. Ćwiczenie ze sznurem - Na sznurze o długości około 4 metrów wiążemy 
supełki w odległości 15 centymetrów od siebie. Jeden koniec sznura mocujemy 
na wysokości naszych oczu w rozświetlonym miejscu (np. na klamce okna), 
a drugi przytykamy do czubka naszego nosa, uważając, by cały sznur był 
napięty. Następnie bierzemy kilkakrotnie wolny, głęboki oddech, kilkakrotnie 
mrugamy i koncentrujemy wzrok na pierwszym węźle. Prawidłowo 
skoncentrowany wzrok powinien pozwolić na widzenie sznura w kształcie 
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leżącej litery X, z węzłem, na którym koncentrujemy swój wzrok, znajdującym 
się dokładnie w miejscu przecięcia się ramion litery. Czasami nie jesteśmy 
w stanie zobaczyć litery X, a widzimy litery Y lub V. Jest to także prawidłowy 
obraz. Następnie należy ponownie wziąć kilka wolnych, głębokich oddechów, 
pomrugać chwilę oczami i rozpocząć ponownie ćwiczenie koncentrując wzrok 
na kolejnym węźle.   
Ćwiczenie to jest bardzo trudne i wyczerpujące, dlatego zaleca się po nim 
przeprowadzić ponownie krótką serię ćwiczeń rozluźniających.  

Ćw. 8. Celowanie - Stajemy w dużym rozkroku. Zwisające luźno ręce przemieszczamy 
do osi pionowej ciała i krzyżujemy ich kciuki. Następnie wyciągamy ręce ze 
skrzyżowanymi kciukami przed siebie i spoglądamy przez nie na najbliżej 
położony obiekt. Ważne jest, byśmy nie patrzyli na skrzyżowane czubki 
kciuków, lecz na leżący za nimi obiekt - służą one wyłącznie do wycelowania 
wzroku. Następnie unosimy ręce do góry, nad głowę, a następnie do dołu, aż 
dłonie dotkną podłogi. Przez cały czas patrzymy przez kciuki i myślimy 
dokładnie o tym, co widzimy. Skłony powinny być jednostajne i rytmiczne, mniej 
więcej trzydzieści razy na minutę. W ten sposób ćwiczymy 1-2 minuty.   
Ćwiczenie wykonujemy zawsze wtedy, gdy zmęczy nas siedząca praca za 
biurkiem lub inne nużące prace wykonywane w monotonnej pozycji (na 
przykład szycie, zmywanie naczyń itp.).  

 
Na zakończenie warto dodać, że skuteczność działania powyższych ćwiczeń jest 

zależna przede wszystkim od prawidłowości i systematyczności ich wykonywania. 
Warto jednak, mimo braku czasu, czy możliwości wykonywania systematycznych 
ćwiczeń, pomóc swoim oczom wykonując od czasu do czasu doraźny, mały zestaw 
ćwiczeń w chwilach zmęczenia, czy znużenia. 
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