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Witaj na kursie medytacji, 

 Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną i innymi 
uczestnikami. W ciągu 4 tygodni nauczę Cię jak medytować i 
być uważnym w życiu. To pozwoli Ci cieszyć się życiem jeszcze 
bardziej, doceniać wszystko to, co masz, pomoże Ci uwolnić się 
od stresu, od obciążającej Cię przeszłości, od lęku o przyszłość. 
Dostaniesz wsparcie, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. 
Zrozumiesz jaki wpływ na Twoje życie mają Twoje myśli. Cały 
kurs to kompendium wiedzy na temat MEDYTACJI i 
UWAŻNOŚCI.  

Krok po kroku poprowadzę Cię. Musisz mi tylko zaufać, jak 
również zaufać sobie, że jesteś w stanie medytować, że to TY 
masz wpływ na Twoje życie, nikt inny.  

Przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie. Jest tylko 
TERAZ.  

Z miłości do Ciebie 

Jadwiga 



I N S T R U KC J A  

Wydrukuj podręcznik. Kup ładny segregator, aby wpiąć cały 
materiał. Drukuj osobno każdą stronę. 

W podręczniku znajdziesz ćwiczenia i zadania domowe. To 
ważne, abyś pracował regularnie. Jeśli zostawisz wszystko na 
ostatnią chwilę, poczujesz niepokój, a Ty masz nauczyć się, jak 
żyć z wewnętrznym spokojem. Jak żyć zrelaksowanym.  

Odpowiedzi na niektóre pytania, bądź ćwiczenia mogą czasami 
przysporzyć Ci trudności - nie zrażaj się. Jeśli nie znajdziesz w 
sobie odpowiedzi, odłuż materiał, aby wrócić po pewnym czasie. 
Nie pytaj innych o radę. Tylko Ty wiesz jak chcesz żyć. Z czasem 
odpowiedź przyjdzie. Zaufaj mi! 

Medytowanie na początku też nie będzie łatwe, ale tylko na 
początku. W miarę rozwijania praktyki odkryjesz benefity i 
będziesz zaskoczony, dlaczego tego wcześniej nie robiłeś.  

Kurs zawiera wiele różnych medytacji, technik i ćwiczeń. To 
wszystko po pewnym czasie ułoży się w jedną logiczną całość.  

Zatem zaczynamy! 



L E KC J A  1  C Z Y M  J E S T  M E DY TA C J A  

Medytację poznałam podczas pobytu w Tajlandii. Chodząc do 
klasztorów buddyjskich rozpoczęłam zgłębianie nauk Buddy.  

Przeczytaj kilka słów o założeniach Buddyzmy, nawet jeśli Twoja 
religia jest inna lub jesteś ateistą. 

Budda sformułował 4 szlachetne prawdy: 

1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu: Narodziny są 
cierpieniem, starzenie jest cierpieniem, śmierć jest 
cierpieniem. Smutek, lament, ból, zgryzota i rozpacz są 
cierpieniem. Towarzystwo nielubianych jest cierpieniem, 
rozłąka z ukochanym jest cierpieniem. Niemoc uzyskania 
tego, co się chce, jest cierpieniem. To wszystko jest 
przyczyną cierpienia. 

2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia - to 
pragnienie. 

3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia - ustanie 
cierpienia to zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, 
zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia. 



4. Czwarta Szlachetna Prawda o Scieżce Prowadzącej do 
Ustania Cierpienia - drogą do ustania cierpienia jest 
właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, 
właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, 
właściwe skupienie, właściwa MEDYTACJA. 

P R A N A J A M A   

Pranajama jest sztuką oddechu, mającą na celu jego 
uświadomienie, spowolnienie i zrytmizowanie.  

Prana to energia życiowa, która utrzymuje organizmy przy 
życiu. Jest również we wdychanym powietrzu. 

Spowolnienie i zrytmizowanie oddechu sprawia, że organizm się 
uspokaja. Zauważ, że kiedy jesteś zdenerwowany Twój oddech 
przyśpiesza. Żeby się wyciszyć, złapać balans - musisz uspokoić 
oddech. Umysł pracuje tak szybko, jak szybko oddychasz. Im 
szybciej oddychasz, tym większy natłok myśli masz w głowie. 
Myśli koncentrują się albo w przeszłości - wtedy jesteś smutny, 
pamiętasz wszystkie urazy i niepowodzenia, lub w przyszłości - 
wtedy odczuwasz niepokój. W twojej głowie pojawia się lęk. 
Boisz się przyszłości, martwisz o pracę, kredyty, relacje itd. 



Sportowcy, aktorzy, i inne osoby, którym doskwiera trema  przed 
zawodami czy wystąpieniami - dobrze wiedzą, że muszą zwolnić 
oddech, wtedy emocje opadają. Mogą wtedy świadomie 
pracować czy działać.  Również Ty, kiedy nauczysz się rytmicznie 
oddychać nie pozwolisz, by emocje przejęły kontrolę nad Twoim 
życiem. 

I N S T R U KC J A  P R A N A J A M A  5 - 5 - 5 - 5  

Usiądź wygodnie, może to być krzesło lub poduszka 
medytacyjna. Ważne, abyś siedział wyprostowany.  Załóż luźne 
spodnie, żeby swobodnie oddychać. Aby Twój brzuch nie był 
niczym skrępowany.  

Nastaw stoper na 10 minut - to ważne, żebyś nie musiał 
kontrolować czasu. Twoje zadanie, to koncentracja na oddechu, 
nie na zegarku. 

Weź kilka głębokich oddechów.  

Zamknij oczy. Zrób WDECH, taki jak zawsze. Nie nabieraj 
powietrza więcej, niż zwykle. Długość wdechu powinna wynosić  
5 sekund. Odliczaj na palcach czas. Zazwyczaj wdech przysparza 
najwiecej problemów. Wdychamy za szybko! Często przy 3 



sekundzie nasze płuca są pełne, żeby wytrzymać 5 sekund 
dobieramy powietrza, które nie mieści się w płucach. Zdarza się 
też tak, że WDECH jest niespokojny, przerywany, pobierany na 
tzw raty. 99% moich klientów tak oddycha. Po 3-4 praktykach 
wszyscy oddychają już prawidłowo.  

Szybki WDECH oznacza pobudzenie, niepokój, życie w biegu i 
pędzie. Zwolnij! 

Teraz ZATRZYMAJ powietrze w płucach na 5 sekund. Odliczaj 
na palcach. Pozwoli Ci to na samoobserwację.  

Pora na WYDECH. Wypuszczaj powietrze powoli, aby usunąć 
całe powietrze zgromadzone w płucach. Musisz pozbyć się 
zużytego, zawierającego dwutlenek węgla powietrza. WYDECH 
rozluźnia przeponę oraz mięśnie klatki piersiowej. Czas trwania 
WYDECHU również wynosi 5 sekund. 

Ostania faza pranajamy to pozostanie przez 5 sekund BEZ 
POWIETRZA w płucach. 

Powtarzaj ćwiczenie. Zwróć uwagę, która faza sprawia Ci 
najwięcej problemu, a z której jesteś zadowolony. Czy wszystkie 
etapy trwają 5 minut? 



Uzupełnij po pierwszej praktyce. 

WDECH 

Mój wdech jest (spokojny, niespokojny, krótki, przerywany, trwa 
za długo, za krótko itp.) 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

ZATRZYMANIE POWIETRZA  

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

WYDECH 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 



POZOSTANIE BEZ POWIETRZA 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Uzupełnij po drugiej praktyce. 

WDECH 

Mój wdech jest (spokojny, niespokojny, krótki, przerywany, trwa 
za długo, za krótko itp.) 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

ZATRZYMANIE POWIETRZA  

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

WYDECH 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

POZOSTANIE BEZ POWIETRZA 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Uzupełnij po trzeciej praktyce. 

WDECH 

Mój wdech jest (spokojny, niespokojny, krótki, przerywany, trwa 
za długo, za krótko itp.) 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

ZATRZYMANIE POWIETRZA  

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

WYDECH 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

POZOSTANIE BEZ POWIETRZA 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 



Uzupełnij po czwartej praktyce. 

WDECH 

Mój wdech jest (spokojny, niespokojny, krótki, przerywany, trwa 
za długo, za krótko itp.) 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

ZATRZYMANIE POWIETRZA  

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

WYDECH 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 



POZOSTANIE BEZ POWIETRZA 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Jaką zauważyłeś różnicę? 

……………………………………………………………………….. 

Teraz każdą medytację rozpocznij krótką PRANAJAMĄ. 

Oddychasz czy tego chcesz, czy nie. Oddychaj świadomie.  

Jeś l i znajdziesz s ię w trudnej dla Ciebie sytuacj i 
NATYCHMIAST oddychaj wg 4 faz, czyli zastosuj PRANAJAMĘ. 
Nikt tego nie zauważy, a Ty odzyskasz kontrolę nad emocjami. 

Link do muzyki podczas ćwiczenia pranajamy 

https://youtu.be/t625q-Juj6E 

https://youtu.be/t625q-Juj6E


L E KC J A  2  J A K  Z A C ZĄĆ  M E DY T O WAĆ  
M U D RY  

Mudry to ułożenie dłoni i palców podczas medytacji. Pozwala 
kanalizować energię w pożądanym przez Ciebie kierunku i nie 
pozwala jej wyciec. Mudry mają swoje korzenie w naukach 
Ajurvedy, która uważa, że  równowaga pomiędzy pięcioma 
żywiołami, które są w każdym organizmie pozwala zachować 
zdrowie. Każdy palec uosabia jeden z pięciu żywiołów. 

Żywioły: 

1. Powietrze - palec wskazujący 

2. Ogień - kciuk 

3. Woda - mały palec 

4. Ziemia - palec serdeczny 

5. Niebo czyli eter - palec środkowy 

Odpowiednie ułożenie palów pozwala na zbalansowanie 
żywiołów w naszym organizmie. Mudry stosowane są również w 
Buddyźmie. Ponieważ  moi nauczyciele wywodzą się ze szkoły 
Therawada, praktykowanej w Tajlandii najczęściej stosowaną 
mudrą jest MUDRA MEDYTACJI - pozwalająca na stan 
głębokiego skupienia.  



M A N T RY  

Mantra to sylaba, dźwięk, formuła, werset powtarzane, aby 
pomóc umysłowi się uspokoić.  

Mantry również stosowane są podczas leczenia schorzeń. 
Dźwięk, który wydobywa się podczas  wypowiadania mantry 
uwalnia energię i w zależności od rodzaju mantry - oczyszcza 
chore miejsce w organizmie, poprzez przywracanie 
odpowiedniej wibracji. 

Dobry efekt przynosi wypowiadanie odpowiedniej mantry z 
jednoczesną koncentracją na czakrze, która jest w dysfunkcji.  

O czakrach dowiesz się z  lekcji 3. 

Przykłady mantr. 

W Buddyźmie szkoły Therawada najczęściej spotykaną mantrą 
jest Bhuto. Nie znam poprawnej pisowni, nie znalazłam też jej 



w internecie, natomiast rozmawiałam z wieloma mnichami i 
Tajami, którzy medytując powtarzają  Bhuto (wymawiaj Puto) 

Wypowiadaj przy wdechu Bu, a przy wydechu To 

Możesz również wypowiadać np.: 

Wdech: kocham siebie, wydech: wybaczam 

Wdech: akceptuję wszystko, wydech: pozwalam odejść 

L E KC J A  3  E N E R G I A  I  C Z A K RY  

To, że energia istnieje wiemy wszyscy. Występuje we 
wszechświecie, w roślinach, kamieniach, morzach, ziemi, w 
każdej żywej formie, dosłownie wszędzie. Energia to życie. 
Harmonijny przepływ energii oznacza zdrowie oraz tzw 
powodzenie i pomyślność. Szczególnie filozofia chińska 
przykłada dużą uwagę do energii. To właśnie w starożytnych 
Chinach dbano, by układ miast, domów, gospodarstw były wg 
zasad Feng Shui. Aby energia swobodnie przepływała i nic jej 
nie blokowało. W przeciwnym razie, obszar zaburzony 
energetycznie nie funkcjonował poprawnie, przynosząc szkody, 
lub w najlepszym przypadku powodzenie i szczęści omijało to 



miejsce szerokim łukiem. Dokładnie tak samo jest w przypadku 
ludzi. Energia musi przepływać harmonijnie, zasilając w ten 
sposób całe ciało. Jeśli jej przepływ jest zablokowany na tym 
poziomie odczuwamy problemy zdrowotne, czy to fizyczne czy 
emocjonalne.  

Co blokuje przepływ energii? Przede wszystkim stres, 
niehigieniczny tryb życia, złe odżywianie, zanieczyszczenie 
środowiska. Przepływ energii przez kanały energetyczne można 
odblokować. Chińczycy np stosują akupunkturę, Tajowie 
akupresurę czyli masaż. Odblokować meridiany i czakry, z 
których składa się subtelny system energetyczny człowieka 
może też medytacja.  

Czakry to centra energetyczne skupione w Ziemi i ludzkim ciele.  
Miejsca te kumulują energię, magazynują i oddają. Każda czakra 
posiada wibrację o innej częstotliwości.  

W ludzkim ciele znajduje się siedem głównych czakr. 
Usytuowane są one wzdłuż kręgosłupa, począwszy od podstawy, 
aż po czubek głowy. Energia w każdej z czakr, krąży z inną 
prędkością, naprzemiennie - zgodne oraz w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Każda czakra też 
emituje inny kolor światła, razem tworząc aurę człowieka.  



Meridiany to kanały energetyczne łączące punkty energetyczne, 
których jest ok. 72 tysiące w ciele ludzkim. 

Przejdźmy zatem do czakr.  

C Z A K R A  1  M U L A D H A R A   

zwana czakrą PODSTAWY lub KORZENIA. Położona jest u 
podstawy kręgosłupa między narządami rodnymi a odbytem, 
odpowiada za kontakt ze światem fizycznym, za naszą 
stabilności, za poczucie bezpieczeństwa, za witalność i zdrowie. 
Energia w tej czakrze ma kolor czerwony. Zmysł połączony z tą 
czakrą to węch. Żywioł: ziemia.  Ton muzyczny: C mantra 
LAM. 

 Jeżeli czakra podstawy jest w harmonii: masz odczucie radości 
istnienia, jesteś wdzięczny za wszystko co posiadasz, łatwo 
realizujesz cele, czujesz dostatek, obfitość materialną, masz 
poczucie głębokiego kontaktu z ziemią, masz wysoki poziom 
witalności i sił życiowych, masz poczucie bezpieczeństwa i 
stabilizacji.  
Jeżeli czakra podstawy jest w dysharmonii: odczuwasz lęk 
niepewność przed działaniem, czasami może się okazać, że 
jesteś materialistą i ciągle odczuwasz poczucie zagrożenia bytu 
materialnego. Masz manię posiadania, dobrze znana Ci są: 



zachłanność jak również lenistwo, niezdecydowanie, agresja, 
przemoc, dominacja, zaborczość, nieuzasadnione poczucie 
strachu, brak poczucie przynależności do świata.  
Jeżeli czakra podstawy jest w dysharmonii możesz zachorować 
na otyłość, anoreksję, nadciśnienie lub niskie ciśnienie krwi. 
Wszystkie choroby jelit, choroby krwi, a także choroby układu 
kostnego. 
Czakra podstawy MULADHARA w ciele fizycznym 
odpowiada za dotyk, ruch, przepływ energii, przyjemność lub 
ból fizyczny. Odpowiada również za kręgosłup, układ kostny, 
zęby, nogi, jelito grube, prostatę, krew.  

J A K  H A R M O N I Z O WAĆ  C Z A K R Ę  P O D S TAW Y ?  

Pierwsza rzecz to afirmacje, to praktykowaniem jogi, oddychanie 
przez czakrę  kolorem czerwonym, to wizualizacja zapuszczenia 
korzeni przez ziemię, aż do jej jądra. To kontakt z naturą, 
szczególnie z ziemią, obcowanie z kamieniami szlachetnymi w 
kolorze czerwonym, jak np: Granat, Rubin, a także Tygrysie 
Oko, Jaspis,  Hematyt, Onyx, Turmalin.  

C Z A K R A  2  S VA D H I S T H A N A  

Zwana KRZYŻOWĄ lub SAKRALNĄ. Położona jest dwa 
palce poniżej pępka. To czakra odpowiedzialna za rozpoznanie 



emocji, świeci kolorem pomarańczowym, ton muzyczny D, 
połączona jest ze zmysłem smaku, a żywiołem jest woda.  
Mantra: Dam. 

Kiedy Czakra Sakralna jest w harmonii sprawia, że mamy 
poczucie atrakcyjności połączonej z akceptacją własnego ciała, 
jesteśmy zadowoleni z życia, z siebie, nasz rozwój duchowy jest 
harmonijny, a my jesteśmy kreatywni i w pełni twórczej mocy. 
Mamy szacunek do siebie, jak i do innych ludzi, zwierząt, nasze 
życie intymne jest satysfakcjonujące, budujemy czyste relacje, 
mamy powodzenie na płaszczyznach zawodowych oraz na 
płaszczyznach życia prywatnego.  
Kiedy czakra sakralna jest w dysharmonii: nie akceptujemy 
swojego wyglądu, mamy niską samoocenę. Tłumimy własne 
dobre samopoczucie, zadręczamy się, potępiamy samego siebie, 
jesteśmy nieśmiali, niepewni, brak nam poczucia własnej 
wartości. Mamy trudności w relacjach z innymi, jesteśmy 
nadpobudliwy seksualnie, wszelkiego rodzaju dewiacje i 
zboczenia to również efekt dużej dysharmonii czakry sakralnej. 
To zablokowane możliwości twórcze, także pesymistyczne 
nastawienie do świata, to przyczyna uzależnień od alkoholu, 
narkotyków, seksu, jedzenia. To zazdrość, furia, nadmierne 
przywiązanie, hipokryzja, fałsz i obsesje.  



W organizmie ludzkim odpowiada za płyny jak, limfa, sperma, 
soki trawienne. Ma wpływ na organy płciowe, nerki, pęcherz 
moczowy. Połączona jest także z jądrami, gruczołami jajników. 
Odpowiada za: choroby krwi, choroby narządów płciowych, 
artretyzm, impotencję, jak również choroby weneryczne. 

J A K  Z B A L A N S O WAĆ  C Z A K R Ę  S A K R A L NĄ ?  

Po pierwsze zadbaj o siebie, zrób sobie przyjemność, zastosuje 
zabiegi pielęgnacyjne. Otaczaj się kolorem pomarańczowym. Za 
dbaj o kontakt z wodą, lub zrób wizualizacje wody. Możesz też 
używać kamieni szlachetnych czy minerałów jak: miedź, złoto, 
bursztyn, topaz pomarańczowy, kalcyt.  Możesz też praktykować 
oddychanie przez czakrę sakralną kolorem pomarańczowym. 
Praktykowanie jogi również daje bardzo dobre rezultaty. 

C Z A K R A  3  M A N I P U R A   

Czakra splotu słonecznego. To czakra położona dwa palce nad 
pępkiem, daje pewność siebie, świadomość, łatwość 
realizowania marzeń, jak również daje wewnętrzną moc. 
Manipura czakra  świeci w kolorze żółtym, jest połączona ze 
zmysłem wzroku, jej żywioł to ogień.  Ton muzyczny E, mantra 



RAM. Odpowiada za: odczuwanie zmysłami, za telekinezę, za 
to, że masz poczucie wiedzy, jak również intuicję. 
Kiedy jest w harmonii akceptujesz siebie. Wiesz gdzie jest twoje 
miejsce we wszechświecie, szanujesz innych ludzi, masz 
poczucie siły. Twoje emocje są harmonijne, masz dużo radości, 
czujesz dostatek. Jesteś pracowity, skuteczny. W ciele reguluje 
pracę: wątroby, trzustki, śledziony, żołądka oraz jelita cienkiego. 

Kiedy czakra jest w dysharmonii cechuje Cię pracoholizm i 
nadmierna aktywność, jesteś uzależniony często od kokainy 
amfetaminy czy kofeiny, możesz być niezdecydowanym, mieć 
brak pewności siebie, miewać napady złości i rozdrażnienia, 
kłótliwości lub powściągliwości od wyrażania uczuć. Możesz 
mieć potrzebę władzy i kontroli, możesz lubić dominować. 
Kiedy Manipura Czakra w dłuższym czasie utrzymuje się w 
dysharmonii możesz zachorować na cukrzycę, mieć bóle 
żołądka, wrzody, Twoja wątroba może gorzej pracować, możesz 
odczuwać zaburzenia trawienia lub mieć nad kwasotę.  

J A K  Z B A L A N S O WAĆ  M A N I P U R A  C Z A K R Ę ?  

Otaczaj się kolorem żółtym, wykorzystuj słoneczną pogodę na 
spacery, oddychaj przez tę czakrę kolorem żółtym, praktykuj 



jogę. Otaczaj się wyrobami z kamieni szlachetnych i minerałów, 
jak: złoto, cytryn, bursztyn, topaz złocisty. 

C Z A K R A  4  A N A H ATA  

 C Z Y L I  C Z A K R A  S E R C A .  O D P O W I A DA  Z A  
B E Z WA R U N KO WĄ  M I ŁO Ś Ć  D O  W S Z YS T K I C H  I S T O T ,  T O  
U M I E J Ę T N O Ś Ć  W Y B A C Z A N I A  I  W S P Ó ŁO D C Z U WA N I A ,  
T O  P O C Z U C I E  J E D N O ŚC I  Z E  ŚW I AT E M ,  Z  W S Z YS T K I M I  
I S T O TA M I .  

Czakra umiejscowiona jest po środku klatki piersiowej, jej kolor 
to zieleń ton muzyczny F zmysł połączony z czakrą serca to 
dotyk, żywioł: powietrze, mantra YAM.  
Kiedy jest w harmonii sprawia, że czujesz odpowiedni balans 
energetyczny w swoim ciele, jesteś serdeczny, spokojny, masz 
poczucie miłości jedności ze wszechświatem. Cechuje Cię 
altruizm, empatia, bezwarunkowa miłość do siebie, do matki 
natury, do świata zwierząt, do ludzi. Jesteś bezinteresowny, 
masz umiejętności wybaczania, nie lubisz konfliktów, jesteś 
otwarty na piękno, jesteś wspaniałomyślny, czuły i cierpliwy. 
Kiedy twoja Czakra jest w dysharmonii: masz zaburzony 
przepływ energii przez resztę ciała, dlatego tak często jesteś 
pesymistyczny, smutny, dopada Cię depresja, jesteś podatny na 
zranienia, zależy Ci na akceptacji innych ludzi, masz problem z 
wybaczeniem, często jesteś chłodny uczuciowo, masz problemy 



z okazywaniem uczuć, masz wahania emocjonalne, bywasz 
zazdrosny. Świat postrzegasz jako wrogie miejsce, czasami 
cechuje Cię okrucieństwo w  stosunku do ludzi, jak i do 
zwierząt. Masz uzależnienia od papierosów, marihuany, cukru, 
słodyczy. 
  

J A K  H A R M O N I Z O WAĆ  C Z A K R Ę  S E R C A ?  

Oczywiście dobrze jest praktykować jogę, otaczać się możesz 
kamieniami szlachetnymi i minerałami takim jak: agat, 
amazonit, malachit, kwarc różowy. Możesz obserwować niebo o 
zachodzie słońca, przetaczające się chmury, lub możesz też 
oddychać przez czakry kolorem zielonym lub różowym. 
Kiedy Czakra jest przymknięta lub w dysharmonii możesz 
zachorować na serce, choroby krążenia, choroby płuc, astmę, 
większość nowotworów oraz alergię.   

C Z A K R A  5  V I S H U D D H A .   

Czakra GARDŁA, jak nazwa wskazuje położona jest na 
wysokości gardła, świeci kolorem błękitnym, ton muzyczny G 
jej żywioł to przestrzeń, zmysł: słuch, mantra: HAM. Ta czakra 
odpowiada za słuchanie i mówienie.  
Kiedy jest w harmonii masz umiejętność przekazywania wiedzy  
i nauczania, jesteś otwarty na wewnętrzny głos, masz dobrą 



intuicję, potrafisz jasno komunikować swoje wybory, wyrażać 
uczucia i myśli. Jesteś zadowolony z wykonywanej pracy, 
poszerzasz i rozwijasz swoje talenty, jesteś kreatywny i 
ekspresyjny.  
Kiedy Czakra jest dysharmonii: masz olbrzymie problemy z 
wyrażaniem uczuć i myśli jesteś małomówna boisz się 
odczuwasz lęk przed kontaktem z ludźmi cechuje cię lenistwo 
nieszczerość apatia masz brak twórczego podejścia do życia nie 
masz własnego zdania często obwiniasz się za to dużo stwo 
bywasz arogancki współzawodniczyć lubisz masz lęk przed 
porażką i krytyką ta Czakra jest przyporządkowana do krtani 
przełyku oskrzeli tarczycy gardła Szczęk i strun głosowych 
tablicy i migdałów jeżeli jest zaburzona możesz zachorować na 
choroby gardła tarczycy Jamy ustnej zębów możesz też się jąkać.  

Jak można zharmonizować Czakra gard ła -przez 
praktykowanie jogi. Jak widzisz yoga jest dobra na 
zbalansowanie wszystkich czakr, możesz otaczać się kolorem 
niebieskim, błękitny, możesz rozwijać np. śpiew, gry na 
instrumentach, bardzo dobrym rezultatem jest obserwowanie 
błękitnego nieba, możesz też kupić minerały lub kamienie 
szlachetne jak Agata kamień Księżycowy Celestyn Topaz. 



C Z A K R A  6  A J N A   

Czakra TRZECIEGO OKA. Ta Czakra jest ulokowana pomiędzy 
brwiami. Kolor to indygo i szafirowy, ton muzyczny A, zmysł to 
tzw. szósty zmysł trzecie oko, żywiołem jest światło, mantra 
Wom.  Zapach: mięta, jaśmin, hiacynt. 
Czakra jeżeli jest w harmonii jesteś osobą otwartą na mistykę, 
masz synergię - jasne widzenie, prorocze sny, masz zdolności 
wizualizacji, wiesz jak podążać właściwą drogę w życiu, 
postrzegasz siebie jako istotę wielowymiarową. 

kiedy jest w dysharmonii jesteś bardzo schematyczny, jesteś 
pragmatyczną osobą, masz ograniczoną fantazję, wyobraźnię, 
masz negatywne wizje, negatywne idee, uciekasz od 
rzeczywistości, często się izolujesz lub wycofujesz z życia, nie 
wierzysz w świat duchowy, możesz być skrajnym ateistą, dążysz 
wyłącznie do zaspokojenia swoich materialnych i cielesnych  
potrzeb. Masz przerośnięte ego, brak Ci asertywności. Jeżeli ta 
czakra jest zaburzona możesz cierpieć na choroby zatok nosa, 
mózgu, możesz mieć zaburzenia neurologiczne lub kłopoty z 
widzeniem, możesz cierpieć na ślepotę, bóle kręgosłupa, bóle 
głowy, a także może Ci być bardzo trudno się skoncentrować. 



Jak zbalansować tę Czakrę?  
Tak, jak w przypadku każdej innej dobry rezultat i przyniesie 
praktykowaniem jogi, możesz również otaczać się wszystkim co 
ma kolor niebieski, szafirowy, błękitny, możesz oddychać przez 
czakrę właśnie kolorem Indygo lub możesz zaopatrzyć się 
kamienie szlachetne i minerały takie jak Lapis lazuli Szafir 
Azuryt. 

C Z A K R A  7  KO R O N Y.   

SAHASRARA czakra. Położona jest na szczycie głowy świeci w 
kolorze fioletowym, złotym lub białym, ton muzyczny H, zmysł: 
to duch, zmysły wyższe, żywiołem jest energia kosmiczna i 
wibracje, mantra OM lub AUM. Czakra odpowiada za 
oświecenie łaskę wysoki poziom samoświadomości za poczucie 
przebudzenie i oświecenia to wiara w głęboki duchowy wymiar 
masz poczucie jedności ze wszechświatem masz poczucie 
przewodnictwa przez wyższą moc  
Jeżeli Czakra jest w dysharmonii masz brak celu i sensu 
istnienia, boisz się śmierci, masz paniczny strach przed 
śmiercią, bo masz poczucie samotności, odseparowania, nie 
masz zainteresowań żeby rozwijać swój duch, nie interesujesz 
się rozwojem duchowym, masz zaburzenia pamięci, jesteś 
uzależniony od szamanizmu, magii, praktyk okulistyczny. 



Czakra korony przyporządkowana jest do szyszynki oraz kory 
mózgowej. 
Jeżeli Czakra jest zaburzona możesz cierpieć na depresję natury 
duchowej, na osłabienie, zmęczenie, apatię, migreny, możesz 
odczuwać zaburzenia energetyczne. Żeby się uleczyć obserwuj 
gwieździste niebo, noś kamienie szlachetne, minerały takie 
jak ,Ametyst, Kryształ Górski. 

M E DY TA C J A  N A  S I E D E M  C Z A K R  

Teraz już wiesz, jak funkcjonują czakry, możesz rozpoznać, czy 
któraś z nich jest zaburzona, lub po prostu możesz usprawnić 
przepływ energii w swoim ciele.  Możesz zatem medytować. 

Usiądź wygodnie, jak do każdej medytacji. Zrób krótką praktykę 
pranajamy. Teraz w zależności od tego, czy chcesz „udrożnić” 
cały system czakr, czy też chcesz pracować z konkretną czakrą - 
to wszytko zależy od Ciebie - daj uwagę na konkretną czakrę lub 
zacznij od czakry korzenia.  Powoli koncentruj się na czakrze, 
wyobraź sobie jej kolor, jak energia płynie harmonijnie i 
emanuje na zewnątrz. Powtarzaj też sylabę, mantrę przypisaną 
do konkretnej czakry. Przechodź powoli czakra po czakarze. Na 
zakończenie medytacji obserwuj, jak twoje całe ciało emituje 
aurę.  



L E KC J A  4  M I N D F U L N E S S  C Z Y L I      

             U WAŻN O Ś Ć  

Mindfulness czyli uważność. Zapytasz po co mi uważność, lub 
powiesz jestem uważny. Naprawdę? Uważność w danym 
momencie powoduje koncentrację, umysł jest tu i teraz. Nie 
biega w przyszłość lub przeszłość. Nie powoduje bólu lub 
strachu. Jeśli np. jesz i jesteś uważny, celebrujesz każdy kęs, 
rozkoszujesz się smakiem i zapachem. Siedzisz, jesz powoli, 
nigdzie się nie spieszysz, nie patrzysz w ekran telefonu. Nie 
myślisz o tym co robiłeś, nie myślisz, co będziesz robić. Nie 
myślisz o problemach, niezapłaconych rachunkach. Po prostu 
jesz. Jak będzie wyglądała ta chwila? Tak samo kiedy się kąpiesz, 
spacerujesz, czytasz książkę, kroisz warzywa, sprzątasz, 
prasujesz koszule, myjesz okna, malujesz paznokcie, kopiesz 
ogródek. Bądź skoncentrowany tylko na tym, co robisz. Bądź 
uważny, rób to najlepiej, jak potrafisz. Jeśli drobne rzeczy 
będziesz robić bardzo dobrze, zastanów się, jak będziesz się czuł 
robiąc wielkie rzeczy. Jeśli zadbasz, by być uważnym większość 
dnia, Twój umysł nie będzie miał czasu na skoki w przeszłość 
lub przyszłość. Będziesz się cieszyć życiem, doceniać każdą 



chwilę. Twój umysł będzie zrelaksowany, tym samym 
mocniejszy, by sprostać wyzwaniom, które niesie życie. 

ĆW I C Z E N I E  J A K  O B S E R W O WAĆ  S I E B I E  

Zachęcam Cię do prowadzenia dziennika. Na początku pojawia 
się myśl, po co? Nie mam czasu. To błąd. Tylko obserwacja 
samego siebie czyni uważnym.  Będziesz znał powody swojego 
nastroju. Rozpoznasz powody smutku i radości. Będziesz 
świadomy, co daje Ci energię, a co Ci ją odbiera. Wtedy wiesz co 
robić! 

D Z I E N N I K  M I N D F U L N E S S  

1. SEN - Jak spałem dzisiaj, jakie były moje sny, czy je 
pamiętam? Co myślisz o swoich snach? Jak się z nimi 
czujesz? Ile godzin spałeś? Czy chodzisz w nocy do toalety, 
czy musisz pić wodę w nocy? 

2. JEDZENIE - Czy jesteś często głodny, co jesz, ile jesz, co 
stanowi Twoje pożywienie? Jak jesz, czy w pośpiechu? Ile 
posiłków dziennie spożywasz? Kiedy jesz pierwszy posiłek, 



kiedy ostatni? Ile razy dziennie chodzisz do toalety, czy 
wyróżniasz się regularnie? Niezbyt to miłe, ale obserwuj 
siebie również w toalecie. Jaki jest zapach? Jaki kolor stolca? 
Twoje ciało wysyła Ci sygnały. Musisz być uważny, by je 
dostrzec. Sen, jedzenie i toaleta to podstawa. 

3. AKTYWNOŚĆ - Co robisz, jaka jest Twoja główna oprócz 
pracy aktywność? Czy uprawiasz sport? Jakie masz pasje, 
upodobania? Czy czytasz książki? Może należysz do chóru, 
może do klubu piłkarskiego, lub może chodzisz na zajęcia 
taneczne. Ile czasu medytujesz? Jak się czujesz, kiedy jesteś 
aktywny? 

4. IMPRESJA - co Cię zachwyciło dzisiaj? Kogo spotkałeś, jaki 
pomysł przyszedł Ci do głowy? Co Cię urzekło, co odkryłeś? 

5. NAUKA - Czego chcesz nauczyć się dzisiaj, nad czym chcesz 
pracować, co rozwijać? 

6. PROBLEMY - Co zaprząta Twój umysł dzisiaj? Jakie 
rozwiązania znajdujesz dla siebie?  Jeśli jest rozwiązanie, 
działaj. Jeśli nie ma, przestań się martwic, bo nie masz 
wpływu. Nie zmieniaj tego, czego nie możesz zmienić! 



L E KC J A  5  R E L A C J E  

Relacje to najczęstszy problem powodujący stres i napięcie. To 
powód bezsennych nocy, braku satysfakcji z pracy, depresji i 
spadku apetytu na życie. Trudne relacje, czy zaburzone to 
najczęściej przyczyna braku akceptacji, miłości, odrzucenie czy 
zazdrość. To częsty powód samotności w związku lub w życiu. 
To źródło konfliktów z otoczeniem, rodziną znajomymi i 
wreszcie, a może przede wszystkim z samym sobą. Żeby 
budować poprawne, zapraszające relacje, najpierw trzeba 
zaakceptować siebie, pokochać siebie, wybaczyć sobie.  

Kiedy w pełni pokochasz siebie, zaakceptujesz swoje błędy i 
niedoskonałości, dasz sobie prawo do pomyłek, pokochasz 
swoje ciało, zrozumiesz, że nikt nie jest idealny. Każdy popełnia 
błędy. Świadomość, że nie ma idealnych ludzi, że dajemy tyle, ile 
dostaliśmy przynosi spokój i ukojenie. Przestajemy oczekiwać 
od innych, a wtedy nie ma rozczarowania. Może nie dostałeś 
wystarczająco dużo miłości od rodziców, może ktoś w 
przeszłości Cię skrzywdził, powodów może być wiele. Wybacz 
innym i daj sobie prawo do miłości.  

Nikt nie jest w stanie pokochać nas wystarczająco mocno i w 
sposób, jaki chcielibyśmy. Nawet płomienny związek z czasem 



zmienia swoją formę, przybiera inne kolory. Każdego dnia 
jesteśmy innymi osobami, zmienia się nasze ciało, nasz umysł. 
Każdego dnia jesteśmy inni, inaczej widzimy świat. Nasze 
doświadczenia uczą nas, stajemy się mądrzejsi, rozwijamy się. 
Można porównać nasz rozwój do jazdy winą. Kiedy jesteś na 
parterze, obserwujesz to, co Cię otacza. Kiedy zaczynasz jazdę w 
górę, z każdym piętrem masz inny widok. Inny nie oznacza 
piękniejszy. Widzisz świat, życie, po prostu inna perspektywa. 
Przebywając w Bangkoku często chodzę do Skywalk - 
najwyższego budynku. Na samym szycie fragment podłogi  
wykonany jest ze szkła. Możesz wejść i obserwować z wysokości 
310 metrów tętniącą pod Twoimi stopami życiem metropolię. 
Rozglądając się dookoła widzisz autostrady, ruch na nich, inne 
wieżowce, nie widać jednak obrzeży miasta, jest tak 
przeogromne. Nie widzisz też dokładnie tego, co dzieje się przy 
gruncie. Czy ludzie się uśmiechają, nie słyszysz odgłosów ulicy.  

Tak samo jest w relacjach z innymi ludźmi, każdy jest w innym 
miejscu, ma inny point view. Zrozumienie tego pozwala „wejść” 
w innych buty np. koleżanka, która awansowała i jest teraz 
Twoim szefem nie może zachowywać się, jak dotychczas. Ma 
inny zakres obowiązków i odpowiedzialności. Musi zmienić 
swoje zachowania, więc nie mniej pretensji, nie czuj się mniej 
ważny lub odrzucony. Tak samo jest z grupą przyjaciół, każdy 



jedzie „swoją windą” i to, że kiedyś wspólnie spędzaliście 
wakacje, w tym samym czasie kupowaliście pierwsze 
mieszkania, chodziliście na imprezy - to minęło. Oni to inni 
ludzie. Ty też, zatem relacje muszą się zmienić. Jedne się 
rozpadną, inne umocnią i zmienią.  

Nasi rodzice, partnerzy, dzieci, koledzy, znajomi, krewni - my 
wszyscy jedziemy osobnymi windami, i w innym tempie. Trudno 
mieć do kogoś pretensje, że jedzie za szybko, lub za wolno. 
Jedzie, jak potrafi. 

ĆW I C Z E N I E  -  KO ŁO  P E R S P E K T Y W  

Zarezerwuj sobie ok 1 godziny. Będziesz pracować nad poprawą 
relacji z osobą, z którą jesteś w konflikcie. Musisz być jednak 
pewien, że wzniesiesz się ponad wszystko i będziesz uczciwy przed 
sobą. Będziesz świadkiem, jak Twoje ego próbuje dominować, jak 
trudno będzie o prawdziwą odpowiedź. Jeśli przezwyciężysz ego, 
wysoce prawdopodobne jest, że Twoje relacje z tą osobą zmienią 
się, a na pewno odzyskasz spokój. 

Powodzenia. 



1. Usiądź wygodnie, upewnij się, że nic Ci nie przeszkadza, nie 
rozprasza. Praktykuj pranajamę. Uspokój umysł.  

2. Wyobraź sobie, że przed Tobą siedzi osoba, z którą jesteś w 
konflikcie, lub z którą przebywanie sprawia ci dużo kłopotu lub 
bólu. Spójrz jak ta osoba teraz wygląda, jak jest ubrana, w jakim 
jest nastroju. Przyjrzyj się jej uważnie. Jesteś teraz sam, zobacz 
jak Twój umysł ją przedstawia. Zrób wysiłek, żeby nie oceniać 
jej. 

3. Weź kartkę papieru i napisz za co cenisz tę osobę, jakie ma 
zalety, za co podziwiasz, co Ci imponuje w niej. Pisz tylko 
POZYTYWNE rzeczy, Twoje ego teraz przystąpi do ataku. 
Będzie Ci szeptać do ucha - nie cenię je, jest zła itd. Pal ego, 
oddychaj i kontynuuj zadanie. Pisz jak najwięcej. Nie możesz 
wiele napisać? Twoje ego harcuje. 

4. Kiedy wyczerpiesz listę zalet osoby, z którą masz niepoprawne 
relacje zacznij zastanawiać się gdyby teraz siedziała tutaj, jak 
brzmiałaby Twoja prośba do niej? O co chciałbyś poprosić? 
Zapisz to. Może to być np. chwal mnie częściej, akceptuj moje 
decyzje, pokazuj, że jestem ważny dla ciebie itd. Nie wejdź w 
ślepą ulicę i nie odpowiadaj: nie zależy mi lub ona/on i tak tego 
nie zrobi bo… W ćwiczeniu chodzi o to, abyś odkrył czego 
oczekujesz od tej osoby, czego pragniesz. Zobacz na czym Ci 
zależy. 



5. Teraz zmień się rolą i wyobraź sobie, że jesteś tą osobą, z którą 
masz konflikt. Postaraj się na chwilę nią być. To trudne, ale daj 
z siebie wszystko! Jako osoba z którą masz konflikt odpowiadaj. 

6. Powiedz za co cenie Ciebie, jakie masz zalety, czym Jej 
imponujesz. Znowu uważaj, aby nie wpaść w pułapkę i nie 
odpowiadaj: ona mnie nie cenie, on mnie nie szanuje itd to 
Twoje ego teraz przemawia. Zobacz siebie oczami tej osoby. 

7. Tak jak w punkcie 4 sformułuj prośbę do siebie. O co ta osoba 
mogłaby Cię poprosić. Jeśli będziesz szczery, szybko odgadniesz 
prośbę. 

8. Teraz wyobraź sobie, że jesteś rodziną, zespołem czy grupą, w 
której te dwie skonfliktowane osoby przebywają. Wyobraź 
sobie np. rodzinne spotkanie z udziałem Was. Jak czują się 
domownicy? Jak mają się zachować? Każdy z Was oczekuje 
przecież ich poparcia. Są pomiędzy młotem i kowadłem. 
Wszyscy cierpią. Tak sam jest w pracy, kiedy masz konflikt z 
koleżanką lub szefem. Konflikt również ich dotyczy, są 
uczestnikami. Takimi uczestnikami są również dzieci, kiedy 
masz konflikt z partnerem. Kochają Was oboje, a stawiacie ich 
w roli sędziego, chcecie przeciągnąć na własną stronę. 

9. Na zakończenie ćwiczenia wyobraź sobie, że jesteś relacją, 
która Was łączy. Jaki masz kolor? Jesteś sztywna, czy 
elastyczna, miękka czy twarda? Gorąca, czy zimna? Jak się 



czujesz? Zastanów się co Ty możesz zrobić, żeby zmienić tę 
relację. Nie odpowiadaj: i tak to nic nie da, już próbowałem. 
Szukaj sposobów, aby to zmienić. Na to masz wpływ. Jeśli Ty 
zmienisz swoje zachowanie, druga osoba również. To jest 
pewne! 

Z A DA N I E  

Zrób listę osób, którymi się otaczasz. Zacznij od domowników, 
przyjaciół, sąsiadów, kolegów. Powoli rozszerzaj kręgi. Przy 
każdej z osób postaw cyfrę od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo 
niską energię, a 10 to przebywanie z tą osobą bardzo Cię 
energetyzuje, jesteś zmotywowany i optymistyczny. Być może są 
w Twoim otoczeniu osoby, które odbierają Ci energię, postaw 
przy nich cyfrę ze znakiem ujemnym. Jeśli osoba odbierająca ci 
energię jest osoba, z którą musisz przebywać z różnych 
względów, zrób ćwiczenie Koło Perspektyw. Pozostałe osoby 
ssące Twoją energię wyeliminuj ze swojego otoczenia. Skasuj 
numery telefoniczne, usuń ze swojego życia. Zrób to teraz 
koniecznie. Osoby, które dobrze wpływają na Twoje życie 
częściej zapraszaj, próbuj jak najczęściej być w ich towarzystwie.  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

L E KC J A  6  S T R E S  

Zgodnie z nowoczesną teorią psychologiczną, nadmierny stres 
psychiczny jest spowodowany przez naszą odmowę stawienia 
czoła rzeczywistości życia. Ten nadmierny stres, o ile nie 
zostanie pokonany, w konsekwencji spowoduje poważną 
chorobę fizyczną. Utrzymanie poczucia niepotrzebnego 
niepokoju i rozpaczy obniża komfort życia, odbiera radość. 
Dlaczego bywamy zestresowani? Jest tak wiele powodów. 
Jednym z nich są nasze myśli! Planujemy nasze życie, pracę, 
wypoczynek. Tworzymy własny scenariusz i przystępujemy do 
jego realizacji. Aby jednak zmaterializować nasze myśli, 
potrzebujemy pomocy innych i to jest niezwykle istotne.  
Potrzebujemy pomocy nie tylko od ludzi, ale także określonych 
dóbr fizycznych. Ale życie toczy się swoim rytmem. Inni ludzie i 
rzeczy nie działają zgodnie z naszym planem. Nie działają w 



100% zgodnie z naszymi wymaganiami. Ludzie zachowują się 
inaczej, niż planowaliśmy, a rzeczy często rozczarowują, nie 
spełniają naszych oczekiwań, chociaż w momencie zakupu 
wydawały się idealne.  Innymi słowy na etapie planowania nie 
jesteśmy świadomi, że inni działają inaczej. To brak 
świadomości sprawia, że robiąc plany, które obejmują innych, 
zakładamy, że będą działać zgodnie z naszymi upodobaniami i 
naszym planem. Nie bierzemy pod uwagę, że inni mają swoje 
własne plany, mają swoje własne nawyki, ograniczenia, 
określone umiejętności oraz niedoskonałości. Pewnego dnia 
stwierdzamy, że wynik nie jest taki, jak się spodziewaliśmy, że 
efekt końcowy jest zupełnie inny, niż zakładał nasz początkowy 
plan. Więc się zniechęcamy, jesteśmy sfrustrowanie, 
rozczarowani, zestresowani. Żałujemy, że zaangażowaliśmy się, 
stwierdzamy, że gdybyśmy wiedzieli na początku, że taki będzie 
wynik, nigdy byśmy tego nie rozpoczęli. Czasami efekt końcowy 
przypomina tylko w 1% nasz początkowy plan, a nie 100%, jak 
zakładaliśmy. Musimy to zaakceptować, że rzeczy nie układają 
się po naszej myśli, musimy odpuścić. Często nadmierna 
kontrola sprawia,  że cierpimy, stresujemy się. Chcemy mieć 
wpływ na wszystko, a to niemożliwe. Akceptuj życie, ludzi, 
sytuacje jakimi są. Odpuść. Ciesz się z małych fragmentów 
Twoich marzeń. 



Wyobraź sobie, że masz ochotę na kawę. Wchodzisz do 
kawiarni,  zamówiłeś filiżankę, nie możesz się już doczekać. I 
oto po pierwszym łyku stwierdzasz, że nie smakuje Ci tak, jak 
s ię spodziewa łeś . Jesteś zawiedzony, nawet może 
zdenerwowany. Co możesz zrobić? Zawsze masz wybór. Możesz 
jej  nie wypić, możesz odstawić, nic i nikt nie może Cię zmusić 
do jej wypicia. Ale… Kiedy jednak kiedyś przyjdzie Ci ponownie 
ochota na kawę, może się okazać, że nie ma cukru, ekspres się 
zepsuł, lub nie ma  mleka. A może wyłączyli prąd, lub może 
okazać się, że nie masz czasu żeby ją wypić. A może lekarz 
zabroni Ci picia kawy raz na zawsze. Dlatego możesz nie 
delektować się kawą już nigdy. Zawsze masz wybór, albo wylać, 
albo oddać  komuś innemu, jeśli Ci nie smakuje, ale to prawo 
może nie być dla Ciebie zawsze dostępne. 
Kolejnym powodem jest przywiązanie. Chcemy posiadać rzeczy, 
porównujemy się do innych, marzymy. To wywołuje stres. Kiedy 
nasze plany nie spełniają się - stresujemy się. Kiedy osiągniemy 
to, o czym marzyliśmy, o co tak długo zabiegaliśmy, albo 
jesteśmy niezadowoleni, bo zmieniły się nasze oczekiwania, albo 
boimy się, że to stracimy. Stres od rana do wieczora, od wiosny 
po zimę. 365 dni w roku. Jak długo tak można wytrzymać?  



ĆW I C Z E N I E  P R Z Y W IĄZ A N I E  

Sprawdź czy jesteś przywiązany? Zrób porządki w domu, w 
szafach, garażu. Tego czego nie używałeś przez ostanie 12 
miesięcy pozbądź się. Oddaj innym. Zaobserwuj teraz jaka myśl 
Ci przyszła do głowy? Szkoda Ci? Lubisz chomikować wszystko? 
Po co? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Teraz przyjrzyj się swoim przedmiotom, które bardzo lubisz. 
Może są to perfumy, ulubiona bluzka, jakiś gadżet. Pomyśl 
komu też może się spodobać? Podaruj to tej osobie. Ciężko jest 
Ci się rozstać? To jest przywiązanie. Mój samochód, moje 
dziecko, moje buty, moje… Myśl, że możesz to stracić powoduje 
stres. Nie chodzi o to, aby oddać swoje auto lub komputer. 
Potrzebujemy tych rzeczy do codziennego użytku. Chodzi o 
próbę, jak jesteś zdeterminowany, by uwolnić się od 
przywiązania. Bądź wolny! 



…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

Kolejnym czynnikiem stresogennym są choroby i śmierć. Boimy 
się nawet o tym rozmawiać, obawiamy się, że sprowokujemy w 
ten sposób nieszczęścia. Nie dopuszczamy, że możemy 
zachorować lub umrzeć. To inni chorują, to inni umierają, 
chodzimy na pogrzeby, po czym wracamy do naszego życia, 
naszych spraw. Tymczasem choroby i śmierć są wpisane w nasze 
życie, w momencie narodzin dostaliśmy to w pakiecie. Jest to 
nieuchronne. Po uruchomieniu życie jak kula, pędzi do miejsca 
przeznaczenia - śmierci. To prawo natury. Wszystko co powstało 
musi odejść. Niektórzy umierają w sile wieku, inni w starości. 
Niektórzy długo cieszą się zdrowiem, inni odchodzą na wskutek 
wypadku lub choroby. Wszyscy jednak musimy nieuchronnie 
umrzeć, podobnie jak każda roślina, każda forma, każda żywa 
istota, która podąża tą samą drogą.  Jest wiosna, niebawem 
przyjdzie lato, potem będzie jesień, liście spadną z drzew.  Nie 
płaczemy z tego powodu, to jest naturalne, to właśnie robią 



liście pod koniec sezonu. Dokładnie to prawo dotyczy 
wszystkich istot. Wszystkiego, co powstało.  

Co wiemy o procesie chorowania i umierania?   

Jest to fizjologiczna erozja ludzkiego ciała. Robimy projekcje, 
które mogą nigdy nie nastąpić. Potrafimy tak zaprogramować 
mózg, że wpadamy w hipochondrię, wsłuchujemy się w nasze 
ciało, doszukujemy się negatywnych sygnałów. Wtedy choruje 
ciało i umysł. To samo dotyczy śmierci. Przedstawiana jest w 
literaturze, sztuce i malarstwie, w przekazach ustnych jako coś 
niewyobrażalnie okropne, coś co przeraża. Tymczasem słynny 
kanadyjski lekarz Sir William Osler na początku ubiegłego 
stulecia mówił: „W moim szerokim doświadczeniu klinicznym 
większość ludzi umiera naprawdę bez bólu i strachu. 
Przygotowując ten podręcznik napotkałam się na wypowiedź 
pewnej staruszki: „Zawsze wydawało mi się to tragedią, że tak 
wielu ludzi przeżywa swoje życie prześladowane strachem przed 
śmiercią - tylko po to, by odkryć, że to jest tak naturalne jak 
samo życie”. Niewielu jednak nie boi się umrzeć, każdy z nas 
przecież stracił kogoś bardzo bliskiego, dobrze pamiętamy ten 
ból. Jeśli jednak przeniesiemy uwagę z siebie, na osobę 
odchodzącą  zaobserwujemy, że  coś dziwnego i pięknego dzieje 
się z mężczyznami i kobietami, kiedy dochodzą do końca swojej 
drogi.  Cały Ich strach i przerażenie znika. Trudno jednak 



ignorować przejawy instynktu samozachowawczego, dlatego 
większość ludzi boi się śmierci. Lubimy trzymać się naszego 
życia i ciała. Jesteśmy uzależnieni od przywiązania mamy tyle  
pragnień i marzeń. Ludzie próbują za wszelką cenę uciec ze 
szponów śmierci, ale nikt nie jest w stanie tego zrobić, nawet 
najbogatsi.  

 “Na każdym stanowisku można zastąpić człowieka innym 
człowiekiem lub robotem.  
W szpitalnym łóżku musisz jednak leżeć sam, odejść z tego 
świata musisz też osobiście” - Steve Jobs  

 W chwili śmierci ludzkie umysły unoszą się nad zgromadzonym 
bogactwem, niepotrzebnie martwiąc się, a przecież nic ze sobą 
nie można zabrać. Kompletnie nic!  
Jak przezwyciężyć strach przed śmiercią? Aby poczuć się 
całkowicie wolnym w życiu, musimy być wolni od strachu przed 
śmiercią.  Strach przychodzi tylko do tych, którzy nie są w stanie 
zrozumieć praw natury.   
„Ilekroć powstaje strach, powstaje on u głupca, a nie u mędrca” 
- mówi Budda 



1. Zapomnij o sobie,  odwróć swoją miłość.  Będąc 
pochłoniętym służeniem innym, wkrótce uwolnisz się od 
ciężkich egoistycznych przywiązań, nadziei, próżności, dumy 
i obłudy. 

2. Wypełniaj swoje obowiązki wobec innych: rodziców, 
partnerów, dzieci,  przyjaciół, sąsiadów, społeczności w 
której żyjesz. Dbaj o środowisko -  to z pewnością uczyni Cię 
ważnym, poczujesz się spełniony. Pozostaniesz w pamięci 
ludzkiej jako dobry człowiek. Będziesz żyć w ich pamięci. 

3. Módl się i praktykuj swoją wiarę. Medytuj. 
4. Akceptuj nieuchronność. Ciesz  się każdą chwilą, 

momentem, każdym porankiem. Codziennie nie przeżywa 
nocy około 200 tysięcy ludzi, to ponad 70 milionów rocznie. 

5. Nie zostawiaj rzeczy na jutro, kiedy możesz to zrobić dzisiaj.  
Dobrze wykorzystaj czas i przeżyj życie z pożytkiem. 

6. Zrób testament, nie czekaj na ostatnią chwilę, nie powoduj 
niepotrzebnego niepokoju i trudności rodzinie tylko z 
powodu twojego zaniedbania.  Śmierć może zadzwonić w 
dowolnym momencie. Nie bój się, obawy są niczym więcej 
niż stanami umysłu. 

Dbaj o siebie. Nie pędź tak, koncentruj się na tym co masz, a nie 
czego Ci brak. Rano po przebudzeniu dziękuj i doceniaj za 
wszystko, co posiadasz. Ciesz się i doceniaj życie.  



L E KC J A  7  E M O C J E  

Wymień wszystkie emocje, jakie znasz. 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Które emocje wymieniłeś w pierwszej kolejności? Są pozytywne 
czy negatywne. Przyjrzyj się co przychodzi Ci do głowy, jako 
pierwsze.  

Emocje powstają na wskutek myśli. To Ty uruchamiając 
myślenie dajesz „życie” emocjom.  

W życiu każdego człowiek są dwa rodzaje emocji, takie 
podstawowe. Strach i miłość. Które karmisz? 

Strach oznacza, że wybiegasz myślami w przyszłość. Martwisz 
się, zakładasz scenariusze wg schematu, który otrzymałeś z 
domu. Pamiętaj rodzicie dali Tobie tyle, ile mieli do 
zaoferowania. Dostałeś też Ich lęk i obawy. Ty nie musisz tego 
przyjmować! Oni oglądali życie przez własny pryzmat, przez 
soczewkę, którą stworzyli Ich rodzice, ich lęki, obawy. Przez 



środowisko w którym wyrośli. Ty jesteś inny, nie musisz się bać! 
Oddychaj, oddychaj głęboko. Lęk to gra umysłu.  

Miłość jest pięknym uczuciem. To driver! Napędza nas. Żeby 
dawać miłość musisz najpierw pokochać siebie. O tym dowiesz 
się z lekcji 8. Pusta bateria nie może świecić.  

Podczas medytacji wiele emocji przyjdzie do Ciebie. Zauważ je. 
One mają różny ładunek, mogą być piękne, pozytywne. Mogą eż 
być negatywne. Zaobserwuj je. 

ĆW I C Z E N I E  M O J E  E M O C J E  

Kiedy odczujesz emocję, która właśnie zawładnęła Twoim 
umysłem - poczują ją. Nazwij. Teraz zastanów się, która myśl 
dała jej początek?  

Strach 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 



Smutek 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Zazdrość 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Gniew 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 



Inne 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Teraz zadaj sobie pytanie: 

1. Którą wartość to we mnie narusza? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. Jak wtedy o sobie myślę? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. Co może zmienić moje myślenie? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Kiedy negatywna emocja pojawi się, już wiesz że sam ją 
stworzyłeś własnymi myślami. Nabierz wtedy powietrza, 
oddychaj głęboko i powiedz: To tylko emocja, którą stworzyłem. 
Pamiętaj, że to minie, nie dawaj uwagi. Nie wpadaj w zły 
nastrój. Po co tracić energię? To minie, zatem oddychaj.  

L E KC J A  8  KO C H A J  S I E B I E  

To najważniejsza lekcja. Wszystko zaczyna się i kończy na 
miłości własnej. Kiedyś nie rozumiałam na czym to polega? 
Rozdawałam siebie. Dbałam ponad miarę o innych. Ciągle 



chciałam zadowolić innych. Byłam wrażliwa na innych nastroje. 
Próbowałam poprawiać innych samopoczucie. To inni 
decydowali również o tym, jak ja się czułam. Byłam 
nadwrażliwa, opinie innych wpływały na moją samoocenę. 
Zbudowałam własną opinię o sobie, na podstawie tego, co inni 
mówią i myślą. Żyłam w lęku, aby inni mnie akceptowali, lubili 
czy w reszcie pokochali. Nie można zadowolić innych. Nawet 
Jezusa czy Buddę nie wszyscy kochają, ba - miliony krytykują. 
Jeśli uzależnisz się od opinii innych, będziesz cierpieć! Możesz 
wpaść w iluzję, że inni mogą Ciebie uszczęśliwić. Będziesz gonić 
całe życie za ułudą. Będziesz odczuwać, że jesteś niekompletny, 
a to nie jest prawda. Jesteś wyjątkowy, wspaniały, 
niepowtarzalny, unikatowy. Masz jak wszyscy swoje obszary do 
poprawy. Kto ich nie ma? Ideałów nikt nie kocha. Akceptuj 
swoje słabości, koncentruj się na ty, co masz pięknego w sobie. 
Swoje zmarszczki, siwe włosy, może nadwagę, może sylwetkę 
odbiegającą od kanonów piękna. One też się zmieniają. Kiedyś 
rubensowskie kształty wzbudzały zachwyt, dzisiaj media chcą, 
abyśmy byli wychudzeni. Ty jesteś jedyny w swoim rodzaju. 
Akceptuj siebie, kochaj siebie, bądź dla siebie wyrozumiały, 
dobry, wspaniałomyślny! 

Nikt nie może uczynić Ciebie szczęśliwym, absolutnie nikt. 
Tylko TY!!! 

Ludzie kochają innych nie za ich wygląd, ale za ich energię, za 
stan, który odczuwają przebywając z daną osobą.  



Medytacja pozwoli podnieś własną energię, a wraz z tym 
samoocenę, poznasz siebie, jaki jesteś. Nikt więcej nie będzie 
mówił Tobie co jest dobre, a co złe. Zaczniesz żyć według 
własnego scenariusz. A o to chodzi. 

Jak myślisz? Układając puzzle, aby stworzyć całość, możesz 
dopasować elementy z innego kompletu? 

Brakującym elementem, dopełniającym wszystko jest miłość 
własna. Nikt i nic nie może Ciebie uszczęśliwić. 

Medytuj. 



Z A KOŃC Z E N I E  

Gratuluję , w łaśnie ukończy łeś kurs „Medytacja dla 
Początkujących”. Zrobiłeś ogromny krok. Teraz już wiesz jak 
oddychać, jaką moc mają Twoje myśli, jak uwolnić się od 
toksycznych ludzi, co mogą zrobić emocje, skąd bierze się stres 
oraz jak kochać siebie! Wiedzę już masz. Teraz pora na praktykę. 

Siadaj na poduszce, oddychaj, medytuj, zmieniaj siebie. Kochaj 
siebie, ciesz się życiem. 

Dziękuję, że byłeś ze mną 🙏 

Jadwiga Kander 
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