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JAK MEDYTOWAĆ?  

- 7 Najlepszych technik medytacji – KAŻDY znajdzie 

coś dla siebie… 

  

 

 

Przedstawiam Ci 7 Najlepszych metod medytacji. Najlepszych, bo łatwych, intuicyjnych, 

skutecznych. Przyjemnych. A co najważniejsze NIE nudnych.  

Wybrałam je kiedyś dla siebie, bo nie umiałam siedzieć w bezruchu i „obserwować swoich myśli”.  

 

Stara prawda mówi: nie wszystko jest dla wszystkich.  

Kocham medytować, wiele zawdzięczam medytacji (np. tego bloga i całą jego zawartość), ale 

nigdy nie radziłam sobie z treningiem uważności na sucho (czyli ot tak - z marszu), nigdy nie 

wciągnęła mnie joga, nigdy nie byłam w stanie wysiedzieć w jednym miejscu w ciszy.  

Jeśli też tak masz - zapraszam, sprawdź czy któraś z tych metod przypadnie Ci do gustu.  
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Medytacja kojarzy się różnie. Sama na hasło „metody medytacji” widziałam w wyobraźni siebie dziko 

znudzoną i znękaną w siadzie po turecku. Z taką zresztą reakcją spotykam się dość często. 

Medytuję intensywnie i regularnie od ponad 10 lat i dopiero teraz dochodzę czasem do etapu, że mam 

ochotę po prostu posiedzieć w ciszy i pooddychać. Wcześniej takie coś było niemożliwe. Szczekająca 

małpa we mnie (czyli mój mózg we współpracy z ego) dostawała świra. 

 

Te metody medytacji zdecydowanie są dla Ciebie, jeśli: 

 Nie masz w sobie alter ego w postaci mnicha zen – non-stop buzują w Tobie myśli, emocje i troski. 

 Masz ciągłe poczucie winy, że akurat w tej chwili nie robisz czegoś innego (lub najlepiej 100 innych 

rzeczy). 

 Twoje listy zadań i obowiązków nie dają Ci głębiej odetchnąć. 

 Nie odpuszczasz sobie, wciąż wymagasz od siebie więcej, karzesz się dotkliwie za 

„niedociągnięcia”, wywierasz na sobie permanentną presję. 

 Twój telewizor i radio ciągle lecą w tle, bo nie znosisz ciszy, w której słychać Twój wewnętrzny 

zgiełk. 

 Jesteś  kinestetykiem, zmysłowcem, czuciowcem, słuchowcem. 

 Nie umiesz się na dłużej skupić i nie umiesz usiedzieć w miejscu. 
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Przez długi czas spełniałam wszystkie te kryteria. Potem ich liczba zaczęła stopniowo maleć, ale… wiemy 

jak jest… Czasem trójwymiar daje tak popalić, że emocje nie wyrabiają na zakrętach. 

Zaadoptowałam sobie te metody, bo faktycznie niosły ulgę.  

Każda z nich jest bardzo skuteczna, jeśli tylko nie zrobisz jej po łebkach. 

Wiem, bo sprawdziłam na sobie.  

Działa. 

 

TO CO TERAZ ? 

Wybierz sobie jedną lub kilka lub wszystkie.  

Te, które najbardziej Cię ciekawią, przemawiają do Ciebie, fascynują lub budzą zdumienie. 

Popróbuj. 

Mnie towarzyszyły one na przemian w różnych okresach czasu. Były miesiące Pieśni Serca, były tygodnie 

jednej mantry, teraz jest czas Kąpieli i Drenażu - gdy zajdzie taka potrzeba… 

Bardzo chciałabym, aby ten e-book – pisany z serca – przyniósł Ci radość, spokój i poczucie ulgi. Byś 

odzyskał/a swą prawdziwą Moc, ukrytą w Tobie. 

Aho <3 

 

 

 

 

 

 

http://jasnapolska.pl/co-to-jest-ten-trojwymiar-11-powodow-dlaczego-tak-smierdzi/
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1. Drenaż Muzgó  

 

To metoda, którą wyczytałam w jednej z 10 Turbo - Książek, które będę polecać wszystkim, do końca 

świata i jeden dzień dłużej. 

 

Drenaż Muzgó (nazwę nadałam ja) pochodzi z „Drogi Artysty” Julii Cameron i jest niewiarygodnie 

skuteczną metodą na rozpuszczenie wszelkich blokad, które tkwią w naszych głowach i ciałach. 

 

Jest przede wszystkim doskonały dla wszystkich, którzy mają gonitwę myśli, a ich głowa rzadko kiedy 

zaznaje spokoju. Biorąc pod uwagę kondycję zachodniego społeczeństwa, ta technika jest dla większości z 

nas. 

 

Na czym to polega? 
 

Chodzi o to, by usiąść przed 3 kartkami papieru (Julia zaleca 3 strony i ja się do tego zdecydowanie 

przychylam) i… zacząć pisać... Zapisywać „bezmyślnie” wszystko to, co akurat jest w Twojej głowie. 

Drenować, płukać zmęczoną mózgownicę na sicie.  

Bez sprawdzania, czy ładnie piszę, czy to jest gramatyczne, czy to ma jakikolwiek sens.  

 

POZWÓL.  

 

Pozwól sobie i swej biednej głowie pozbyć się napięcia i kociokwiku, w którym nieustannie funkcjonuje. 

Niech płynie bełkot, bezsens, głupoty, nic nie znaczące zdania, dziwaczne zwroty w treści. 

  

W rodzaju: „Siedzę teraz przy oknie, szkoda, że taka zima, ale ptaszek ładny na gałęzi, jestem głodna, co 

na obiad? Musze kupić nowe rajstopy, fajnie, że mogę teraz siedzieć i pisać”. 

 

To mój drenażyk dla przykładu, który właśnie wypłynął z mojej głowy, gdy piszę te słowa. 

 

Zapytasz po co to? 

http://jasnapolska.pl/turbo-ksiazki-czyli-10-trampolin-do-lepszego-zycia/
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Julia Cameron zaleca pisanie codziennie rano. 15 Minut - 3 stroniczki na czczo. Przed całym dniem pracy i 

działań.  

To jedna z metod. 

Ja urządzam sobie Drenaż Muzgó ilekroć czuję się: zagubiona, nieswojo, w dyskomforcie, dziwnie, źle. I na 

przykład „nie wiem” dlaczego lub jak to rozwiązać. 

 

Drenaż Muzgó jest niepozorną, lecz potężną metodą wyciągania z siebie mimochodem kluczowych 

informacji, na które bardzo trudno lub wręcz nie sposób wpaść zwykłym tokiem myślenia. Bo to 

„myślenie” często nie jest niczym więcej, niż kręceniem się w kółko tej szczekającej małpy, jaką są nasze 

mózgi. 

 

Dlaczego 3 strony? Dlatego, że pierwszą stronę zapełnią Ci głupoty. Mózg musi się najpierw oczyścić  - 

upuścić ciśnienie obowiązków i spraw do załatwienie przez wentyl bezpieczeństwa. Uspokoić się, 

wyciszyć, poczuć, że „o wszystkim pamięta” i „wszystko ma pod kontrolą”. 

 

Potem zaczyna się robić coraz ciekawiej, bo niepostrzeżenie zaczynasz pisać rzeczy, które utkwiły w 

kolejnych warstwach przysypanych przez bieżączkę. 

 

Dla Julii Cameron jest to wspaniała metoda znajdowania pomysłów w swojej pracy artystycznej. Kolejnych 

rewelacyjnych wątków w scenariuszu, czy rozwiązań dla filmu, obrazu, rzeźby, projektu. 

 

Dla mnie to szokująco skuteczna metoda na uzdrawianie Siebie i dochodzenie ze sobą do ładu.  

W trakcie Drenażu Muzgó zaczynają wychodzić z Ciebie skarby. Dosłownie. Wglądy, genialne 

rozwiązania problemów życiowych, które wydawały się utknąć na dobre. Pomysły, o których dawno 

zapomniałaś i inne baaaaardzo przydatne niespodzianki z dna Twej głowy. 

 

Ale także Twoje cienie, które domagają się uzdrowienia - czyli uświadomienia i zaakceptowania.   I to są 

chyba te najcenniejsze ze skarbów. 

 

Nagle dowiesz się, CO TAK NAPRAWDĘ CZUJESZ. Że pod tym chronicznym zmęczeniem tkwi gorąca 

wściekłość na matkę. Albo, że chorujesz na grypę trzeci tydzień, bo czujesz bezradność i frustrację z 

jakiegoś powodu. Albo, że nie odzywasz się do męża, bo projektujesz na niego swoją niechęć do siebie. I 

tak dalej, i tak dalej, i tak dalej… 

 

Prawda Cię wyzwoli.  

 

Sorry, taka prawda Kochanie… 

 

Drenaż Muzgó, wbrew pozorom, przynosi ogromną ulgę. Uwalniasz potężną energię, którą do tej 

pory zużywałaś/eś na blokowanie niewygodnych „brzydkich” myśli i emocji.  

 

Uzmysłowienie sobie czegoś stanowi 80% sukcesu.  

 

http://jasnapolska.pl/gdzie-jest-moj-cien-dlaczego-tak-bardzo-wplywa-na-moje-zycie/
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Potem wystarczy już tylko POZWOLIĆ na tą emocję/obraz. Zaakceptować ją. Powiedzieć sobie - ok, tak 

właśnie teraz czuję. Jestem taka/i TAKŻE.  

 

I pozwalam sobie na to - akceptuję siebie wściekłą, manipulującą, złą, w pretensjach, we wstydzie, w 

upokorzeniu… cokolwiek tam z Ciebie wychodzi Kochanie. 

 

 

Wiem - to bardzo kontr-intuicyjne, ale uwierz mi - działa. 

 

JEŚLI PRZESTAJESZ STAWIAĆ OPÓR, to czemu się dotąd przeciwstawiałaś, ZNIKA.  

 

Rozpływa się w świetle świadomości i akceptacji. 

 

 

Dwie dodatkowe, przydatne wskazówki do Drenażu Muzgó, to: 

 

1. Nie zrażaj się, nie rezygnuj i nie poprzestawaj na jednej czy nawet dwóch stronach. Dojdź do 

wypisania trzech, nawet jeśli czujesz, że nie masz już absolutnie nic do napisania (wtedy pisz - „nie wiem 

co pisać, to bez sensu, nie wiem po co marnuję czas”… - co tam Ci się akurat w głowie pojawia). 

 

Dlaczego? 

 

Zauważyłam, że najczęściej przed wielkim odkryciem, moje ego stawia niezwykle silny opór.  

 

Objawia się to pozorną pustką w głowie, poczuciem zniechęcenia i - uwaga - nagłym przypływem 

zmęczenia. Ni stąd, ni zowąd czuję się wykończona, zaczyna mnie boleć głowa, powieki same się 

zamykają. 

 

Gdy dostrzeżesz u siebie te sygnały - pogratuluj sobie! Jesteś na progu odkrycia Naprawdę Konkretnego 

Skarbu. Nie odkładaj pisania w takim momencie, tylko zagryź zęby i pisz cokolwiek. Chyba jesteś w stanie 

się przemęczyć przez jeszcze 5 do 10 minut, prawda? 

 

Zauważyłam też, że im grubszy temat, tym później wychodzi, ale początek 3 strony to już jest moment, 

gdy powinno się coś zadziać.  

 

A jeśli się nie zadzieje? 

 

Też dobrze. Twój biedny, przeładowany mózg odbył właśnie sesję regenerującego oczyszczania. Jest 

lżejszy, świeższy, odprężony. Zrzucił mnóstwo złomu. Więc nawet jeśli dziś, po zapisaniu 3 stron, nic się nie 

pojawiło - spokojnie. Mózg zrobił pierwszy grubszy porządek, by przygotować się na wyrzucenie na 

powierzchnię kolejnej warstwy. 

 

2. Nie czytaj swoich wypocin. Julia Cameron radzi, by przeczytać je po kilku tygodniach codziennych 

sesji, by zobaczyć progres oraz pewne powtarzające się wzorce. 

 

Ja tego nie robię. Próbowałam, ale ilekroć spoglądam na te kartki, czuję z jakim energetycznym ściekiem 

mam do czynienia i fakt, że raz przeżyłam go świadomie, w zupełności mi wystarcza. 
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Podaję tu dwie opcje radzenia sobie z zapiskami, ale… szczerze? - Rób jak czujesz. Ty najlepiej wiesz, co 

jest dla Ciebie najlepsze. 

 

Ogromną zaletą tej metody jest jej dostępność. Drenować Muzgownicę można wszędzie. Zwłaszcza w 

chwilach niemocy, napięcia, nudy. W przychodni, urzędzie, na przerwie, w trakcie gotowania obiadu 

(czasem przecież trzeba poczekać, żeby ziemniaki „doszły” ;)) 

 

To jak, zabierasz się do pisania? 
 

Teraz??? 

 

 

 

 

 

  

 
 

2. Pieśń Serca 

 

Współcześni naukowcy robią co mogą by ogarnąć, wynaleźć i udowodnić to, co Wedy, szamani i mądrość 

ludowa wie i stosuje od prawieków. Jakiś czas temu odkryli, że serce ludzkie wibruje taką ilością mHZ, że 

mózg przy tym to pikuś. A zatem (logika im to podpowiedziała) to serce, a nie mózg musi być ośrodkiem 

inteligencji człowieka. 

Nowatorskie, nieprawdaż? 

OK, a teraz całkiem serio. Tak. Serce jest Twoim najpotężniejszym duchowym organem. Łączy dolne 

czakry z górnymi, jest ośrodkiem miłości, intuicji, boskiej mądrości.  

Jest wszechpotężne, nieustraszone, niezniszczalne, nieskończone i wieczne. Jak Miłość. Jak Twoja Dusza, 

jak Źródło. 
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W zasadzie Twoje Wspaniałe Serce jest Źródłem w Tobie. Więc może(sz) wszystko. 

Jeśli otwieramy Serduszko, uzdrawiamy siebie na wielu poziomach. Im szerzej otwarte, tym łatwiej jest 

żyć, choć wpojony nam przez matrix strach, każe je zamykać z obawy przed złamaniem, zbrukaniem, 

skrzywdzeniem tego Cudu. 

Dla większości z nas do niedawna było to prawdą. Trzeba się było chronić, nakładać kolejne warstwy 

pancerzy, by przetrwać ten bolesny, brutalny trójwymiar. 

 Od kiedy rozpoczęły się duchowe zmiany na Ziemi, sprawa jest nieaktualna. Nowa Energia, zmiany w 

rezonansie Schumanna,  rodzące się alter-ruchy, nowe prądy… - cała ta potężna ZMIANA GLOBALNEJ 

ZBIOROWEJ ŚWIADOMOŚCI , sprawia, że Twoje Ukochane Serce jest bezpieczne. 

Nawet jeśli wydaje Ci się, że ktoś Ci je złamał, to owszem tak – na pewnym poziomie sprawił Ci wielki ból, 

ale jednocześnie, wierz mi, nie zadrasnął nawet tej potężnej, boskiej energii, którą nosisz w sobie 

Kochanie. 

Na czym polega Pieśń Serca? 

Połóż się wygodnie i zadbaj o to, by nikt Ci nie przeszkadzał. Najlepiej, byś był/a sam/a w domu - będziesz 

się wtedy czuć zupełnie swobodnie i bezpiecznie, a to ważne w tej metodzie. 

Połóż dłonie na swoim cudownym Sercu i poczuj je. Wsłuchaj się w pieśń, którą Ono śpiewa. I zacznij 

śpiewać wraz z Nim.  

Zacznij wydawać dźwięki. Jakieś.  

Spokojnie - na nic się nie sil, nie twórz na siłę żadnej melodii, po prostu zacznij… cokolwiek… Mruczeć, 

stękać, skrzypieć. Chyba najlepsze jest mruczando, choć to oczywiście zależy od Ciebie i energii w jakiej 

jesteś. 

Wsłuchuj się w Serce i mrucz. Bądź w tym cała/y. Stań się Sercem. Stań się dźwiękiem. Rozpłyń się w 

tym, nie zważaj na to, co wypływa z Twego gardła - czy to jest „ładne”, czy „brzydkie”. To nie ma znaczenia 

- tak uwalnia się zablokowana energia w czakrze Serca i gardła, ale i w całym Ciele. 

Czuj jak dźwięki - które mogą Cię czasem bardzo zaskoczyć - wychodzą z Twego Serca i przepływają 

przez Ciebie, lecząc, uwalniając, rozświetlając.  

Mogą pojawić się obrazy, wglądy, myśli, wizje. Ani na chwilę nie przestawaj śpiewać! - i pozwól im 

być! Niech się rozwijają - toczą swą opowieść. Nie obawiaj się mroku - to dobrze, jeśli się objawi. Pozwól 

na to - w ten sposób zatory energetyczne w bardzo bezpieczny sposób wychodzą na wierzch, do Twojej 

świadomości i poprzez Serce i Jego Pieśń zostają uzdrowione. 

Możesz płakać, śmiać się, krzyczeć. Pozwól na każdą reakcję i NIE PRZESTAWAJ ŚPIEWAĆ. 

Możesz czuć w Ciele przeróżne rzeczy - Pozwól na każdą reakcję i NIE PRZESTAWAJ ŚPIEWAĆ. 

Oddychaj i śpiewaj - wydawaj swoje dźwięki.  

http://jasnapolska.pl/wirus-grypa-jak-choroba-oczyscic-organizm-z-toksyn-pasozytow-strachu/
http://jasnapolska.pl/tego-o-zmianach-na-ziemi-dlugo-nie-wiedzielismy-nareszcie-mozemy-zrobic-krok-przodu/
http://jasnapolska.pl/tego-o-zmianach-na-ziemi-dlugo-nie-wiedzielismy-nareszcie-mozemy-zrobic-krok-przodu/
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Jeśli głęboko zanurzysz się w tą medytację, Serce objawi Ci swoją Pieśń. Prędzej czy później usłyszysz 

siebie, śpiewającą melodię, której być może nigdy nie słyszałaś. Tak było ze mną. Od tamtego czasu 

zawsze już towarzyszyła mi TA Pieśń. 

Ale może być też tak, że długo lub nigdy nie wyjdziesz spoza mruczanda. To też dobrze. Pozwól na to. 

Pozwól, by Twoje Ciało, Duch i Serce niosły Cię po swojemu do ukojenia i uzdrowienia. 

Bo jest to zaiste potężna medytacja. Piękna i bardzo mocna. Przynosi niezwykłe rezultaty. Warunek jest 

jeden: puścić kontrolę i wstyd, wejść w dźwięki i Serce głęboko i POZWOLIĆ, by działo się to, co się 

pojawia. 

U mnie medytacja na ogół trwała 30-40 minut. Znowu - nie sugeruj się tym. U Ciebie może być krócej lub 

dłużej. Niemniej jednak, czuję, że aby naprawdę, głęboko wejść w stan płynięcia na skrzydłach Serca, 

warto dać sobie przynajmniej te 15 minut. Ale Ty sam/a sprawdzisz, co jest dla Ciebie najlepsze. 

 

 

 

 
 

3. Błogosławienie Tego Co Jest  

 

Kiedyś mądra i fajna kobieta opowiedziała mi, jak radziła sobie z bolesną, dojmującą samotnością po 

odejściu męża.  

Stworzyła sobie w domu malutki „ołtarzyk”. Taki stoliczek ze świeczką i ważnymi dla niej drobiazgami. I 

codziennie siadała przed nim, głęboko oddychała i wsłuchiwała się w siebie. Jak się czuje, co czuje, jak z nią 

dzisiaj jest. A potem nazywała to i POZWALAŁA SOBIE TO CZUĆ ŚWIADOMIE. 

Depresja, rozpacz, samotność, żałoba, wściekłość… Spokój, rezygnacja, poddanie się, pogodzenie… Cały 

wachlarz. Twierdziła, że paradoksalnie było jej łatwiej i miała poczucie, że dba o siebie w tym mrocznym 

czasie. 

http://jasnapolska.pl/jak-byc-fit-przewodnik-dla-opornych-leniwych-i-przekornych/
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Poczułam się tą historią zainspirowana i dostosowałam tą metodę do siebie. 

Stworzyłam własny „ołtarzyk”. Używam cudzysłowu, bo jego celem nie jest czczenie i wynoszenie 

czegokolwiek. To punkt w domu, który fizycznie wyznaczał moją świętą przestrzeń. Sygnał dla 

podświadomości, że gdy przed nim siadam, wchodzę w sferę medytacji, Serca, głębokich wglądów i 

transformacji.  

Nasze mózgi lubią takie symbole - jesteśmy tak zaprogramowani, więc jeśli masz problem ze skupieniem 

lub wracaniem do medytacji, warto zmajstrować sobie takie miejsce. 

Na moim ołtarzyku (tyci zydelku z Ikei) pojawiła się biała serwetka, dwa świeczniki - każdy z innej parafii 

(hihi), muszelka oraz 3 drewniane koliberki z napisami: cierpliwość, empatia, miłość. Odtąd przez dwa 

długie lata było to Moje Ulubione Miejsce w domu. Siadałam sobie przed „ołtarzykiem” na poduchach, 

włączałam muzykę i pisałam. Albo oddychałam, albo mantrowałam, albo śpiewałam przez swoje Serce, 

albo… po prostu leżałam i marzyłam. 

Drugą praktyką, którą można dołączyć do sesji przy ołtarzyku jest to co robiła moja Znajoma. Praktyka 

akceptacji.  

Mnie pomaga metoda BŁOGOSŁAWIENIA. Wspominałam o niej, pisząc o super skutecznej diecie. Otóż 

formułka „błogosławię” wypowiedziana odnośnie czegoś, co sprawia Ci trudność, natychmiast 

alchemicznie zmienia energię tej rzeczy. 

Spróbuj. Weź parę głębokich oddechów i powiedz sobie z serca i w głębokim skupieniu: błogosławię moje 

brzydkie, grube ciało. 

Błogosławię moją znienawidzoną pracę. 

Błogosławię moją wredną teściową. 

Błogosławię tą cholerną chorobę. (…) 

„Błogosławię…” – wprowadza nowe programy do głowy na zasadzie zabawnego szoku.  

 

Przynosi ulgę, bo błyskawicznie zmieniasz perspektywę.  

 

I ma tą zaletę, że można to zrobić wszędzie. 

 

Spróbuj TERAZ. 

 

 

 

 

http://jasnapolska.pl/najskuteczniejsza-dieta-czyli-jedz-co-chcesz-i-chudnij-cialo-ci-podziekuje/
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4. Muzyka duszy  

 

Muzyka ma MOC. Kropka. Pokazuje jak wspaniałą istotą jest człowiek. Jak twórczą, czującą, delikatną, 

niezwykłą. 

Muzyka zmienia natychmiast Twój nastrój. Potrafi niepostrzeżenie, na jawie wprowadzić Cię w krainy o 

jakich czasem Ci się tylko śni. 

Jeśli dotychczasowe metody medytacji nie przemówiły do Ciebie, spróbuj tego Kochanie. 

Mam tu dla Ciebie zestaw muzycznych klejnocików, o czystej i słodkiej energii, która błyskawicznie 

podniesie Ci wibracje, otworzy Serce, poprawi nastrój i natchnie, by zobaczyć świat inaczej. 

Polecam położyć się przy ołtarzyku lub zwyczajnie na kanapie, z rękami gdzieś na Ciele (ono poprowadzi 

i wskaże, które miejsca potrzebują Twego uzdrawiającego dotyku - pójdź za swą intuicją) i zacznij 

głęboko, lecz łagodnie oddychać. 

Lista wspaniale sprawdza się także podczas spacerów, a nawet jazdy samochodem.  

Sprawdź tajną playlistę na kanale Jasnej Polski: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7VyVrntlaSmnqIhfSC_uoMnqdEmfmQq- 

Z ostatnią piosenką na playliście wiąże się pewna piękna i bardzo głęboka praktyka medytacyjna, którą 

pokazał mi mój nauczyciel jogi kundalini. Opisuję ją tutaj  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7VyVrntlaSmnqIhfSC_uoMnqdEmfmQq-
https://jasnapolska.pl/potezna-medytacja-najlepsza-muzyka-relaksacyjna-i-9-super-zespolow-na-dokladke/
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5. Uśmiech do Siebie 

 

Jak już siedzisz przed swoim nowym, pięknym ołtarzykiem i słuchasz tej przepięknej muzyki - pouśmiechaj 

się do Siebie Kochanie. 

Uśmiechaj się do swojej wątroby, trzustki, czy innych narządów, które przychodzą Ci właśnie na myśl (to 

one pragną Twego uśmiechu najbardziej). 

Oddychaj spokojnie, rozchyl lekko usta (rozluźnione szczęki to rozluźniona miednica) i uśmiechaj się! Nic 

więcej nie musisz. A wręcz nie powinnaś. 

Ani „specjalnie” oddychać, ani „wizualizować”, nic zupełnie. Tylko cieszyć się muzyką, spokojem i swoim 

ślicznym uśmiechem, z którym jest Ci tak do twarzy. 

Tu nie chodzi tylko o energię, uśmiech wpływa fizycznie i chemicznie na ciało. Otóż bez względu czy Twój 

uśmiech jest szczery, czy wymuszony, mózg interpretuje go jako objaw dobrego nastroju i adekwatnie 

wysyła w ciało hormony zadowolenia.  

Rób tak, ilekroć coś Cię boli. Nie psiocz, nie stękaj, nie narzekaj. Uśmiechnij się życzliwie do bolącego 

narządu. On boli, bo brakuje mu Twej miłości. Bo coś tam utyka - jakaś poblokowana energia domaga się 

uświadomienia i Twojej akceptacji.  

Pamiętam, że coś takiego zalecał nawet szaman z książki „Jedz, módl się i kochaj”. Tam zdaje się chodziło 

o „uśmiech do twoja wątroba”. Mądre. Wątroba jako organ przetrawiający różne negatywne emocje, a 

zwłaszcza złość, potrzebuje dużo naszej miłości. Różne nieciekawe rzeczy „leżą na wątrobie” i ona 

biedaczka próbuje je gdzieś poupychać, gdy nikt jej nie pomaga.  

Wątroba to alchemiczne laboratorium naszego ciała - organ wykonujący setki skomplikowanych 

chemicznych operacji. Pomóż na początek swojej wątrobie - uśmiechnij się do niej. A potem… do 

wszystkiego, co wybierzesz. 
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6. Kąpiele w Przyrodzie  

 

Kąpiele Leśne, ale i Łąkowe lub Nadmorskie. Kąpiele w przyrodzie.  

Istnieją na to także dowody naukowe (hihi) - przytaczam je jako ciekawostkę, bo tym razem nauka doszła 

do sensownych wniosków: 

„Autor [Ian Alcock - wykładowca szkoły medycznej] artykułu [zamieszczonego w Environmental Science 
and Technology] analizował zmienną zależność zdrowia umysłowego od trzech niezależnych czynników: 
małżeństwa (którego krzywa satysfakcji zaczyna się wysoko na skali i opada z biegiem lat), wygranej w 
lotto (krzywa początkowo wznosi się w szaleńczym tempie, a potem utrzymuje stały poziom) i przyrody 
(krzywa wyraźnie rośnie od początku i ta tendencja się utrzymuje). Wniosek: przyroda lepiej niż 
małżeństwo czy lotto oddziałuje na mentalność w życiu codziennym osób, które z nią obcują.”  
 
(Źródło: Raphaelle Giordano „Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno”. Wyd. Muza).  

  

Czyli, mówiąc normalnym językiem – na dłuższą metę przyroda lepiej niż małżonek, czy kasa pomoże  Ci 

spokojnie żyć. 

Pozwól, by Twój mózg wreszcie totalnie się zlasował – w lesie. 

 

Kilka wskazówek na udaną, świadomą Kąpiel: 

#1 Idąc, zamiast skupiać się na rzeczach nieprzyjemnych, brzydkich, denerwujących - świadomie wybieraj 

te piękne i przyjemne. Szukaj ich. Skup się na nich, wyłapuj tyle ile się da, a potem rozkoszuj ich urodą. 

Ptaszek, kawałek nieba zza bloku, ludzie tulący się na przystanku, pąk na drzewie, dzielna stokrotka na 

zadeptanym trawniku. Zdziwisz się, jak wiele piękna jest wszędzie na wyciągnięcie ręki. Gromadź takie 

chwile. Zrób sobie wzorem Amerykanów prodżekt i rób codziennie zdjęcie jednej pięknej dla Ciebie rzeczy. 

Możesz wrzucać na insta – hasztag #pięknamedytacja, albo #medytacjapiękna, albo po prostu 

#kąpielewprzyrodzie ;) 



 14 

#2 Wyjdź z psem i poobserwuj go, jak totalnie jest w tu i teraz. Ile w tym radości. Powtarzaj za swoim 

malutkim Mistrzem jego działania: oddychaj, wąchaj, nasłuchuj, bądź. 

#3 Co najważniejsze - nie traktuj niczego jak zadanie do wykonania. Nie napinaj się, nie zmuszaj, nie 

sprawdzaj, czy robisz wszystko zgodnie z instrukcją.  

#4 Nie planuj trasy. Wyjdź z domu i idź za swoją energią - za tym co czujesz i gdzie Cię to prowadzi. Ja, 

mimo że z moim psem schodziłam swoją okolicę, zawsze znajdę coś wyjątkowego na każdym z naszych 

spacerków.  

#5 Bądź całym sobą w swej Kąpieli - baw się, eksperymentuj, próbuj, mieszaj. Bądź jak dziecko w 

błotkowym laboratorium i przenoś tą filozofię na swoją codzienność. 

 

 

 

 

 

7. Wchodź w Swoje Serce  

 

To jest metoda, która ratowała mnie z każdej opresji podczas ceremonii Ayahuaski. Gdy wszystko 

nabierało zbyt dużego tempa, a nieprzyjemne obrazy, odczucia i wizje zamiast odejść, narastały, 

przypominałam sobie o moim ukochanym statku kosmicznym, o mojej opoce i schronieniu na tej Ziemi - o 

Ciele. 

Wchodziłam w Ciało - koncentrując się na jego fizycznym aspekcie - ciężarze, fizycznych odczuciach, przez 

które właśnie przechodzi, a potem zanurzałam się w przestrzeń swego Serca, która zawsze pokazywała 

mi się jako świetlista, kojąca przestrzeń o krystalicznym blasku. Niezwykle delikatna choć 

nieprawdopodobnie potężna. 

Pozwalałam sobie czuć moje Serce i zanurzać się w nie jak w gigantyczny ocean.  

http://jasnapolska.pl/?s=ayahuasca
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Jeśli jesteś zmęczona, smutna, zła, znudzona… Połóż się lub usiądź bardzo wygodnie i wpłyń w tą 

świetlistą świętą przestrzeń - czy jest to bańka, kula, ocean…  

I oddychaj. Czuj swe Niezwyciężone Serce, które jest czystą miłością. Czuj je. Kochaj Je, czuj wdzięczność, 

spokój, radość, wzruszenie. 

Ta niby prościutka medytacja potrafi zdziałać cuda. Wchodź w przestrzeń swego Serca jak najczęściej. 

Odwiedzaj Je. Ono tak bardzo Cię kocha.  

 

8. I na koniec 

 

Jest jeszcze jedna metoda - pisałam o niej w poście o niezwykłym, bo skutecznym 1-minutowym treningu. 

Jeśli jeszcze tego nie czytałaś/eś, zajrzyj koniecznie. 

1 Minuta tego duchowego treningu w zamierzeniu ma harmonizować i uzdrawiać Ciało - przywracając je 

do stanu optymalnego, ale… jest także doskonałą forma medytacji.  

Zwłaszcza, że towarzyszy temu muzyka (mamy 3 opcje do wyboru, w tym jedna bardzo zabawna), a całość 

można wykonać dosłownie zawsze i wszędzie, bo naprawdę zajmuje tylko jedną minutę. W tekście 

znajdziesz również odnośniki muzyczne, a zatem - jeśli potrzebujesz ultra szybkiej medytacji, 

prowadzonej, z ułatwieniami i w wersji de luxe - gorąco polecam Ci tą metodę. 

 

Wszystkiego pięknego i dobrego 

Do zobaczenia w Jasnej Polsce 

Z miłością 

Ra 

P.S.1  

Jeśli podobało Ci się to, co tu przeczytałaś-eś, proszę podziel się tą listą z innymi  

Wystarczy kliknąć na: 

 

 

 

P.S. 2 Sprawdź też naszą nową, lepszą wyszukiwarkę na stronie głównej  

http://jasnapolska.pl/powiem-to-wprost-1-minuta-tego-treningu-dziennie-daje-niezwykle-rezultaty/
https://jasnapolska.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://jasnapolska.pl/jak-medytowac-te-techniki-medytacji-sa-najlepsze-7-metod-z-ktorych-kazdy-znajdzie-cos-dla-siebie/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Masz dosyć siedzenia po turecku? Dobrze się składa! Polecam darmowy PDF https://bit.ly/2OjYNFY z najfajniejszymi sposobami na piękną medytację

