
 
 

MEDYTACJA I ODDECH 
 

Stworzyliśmy nagrania do medytacji specjalnie dla Ciebie! Po co?  

• by pomóc Ci rozładować ́napięcie by poprawić ́Twoje samopoczucie dodać ́Ci energii 

• by nastroić Cię pozytywnie  

• by zredukować towarzyszący Ci stres 

• by pozbyć się złego nawyku rozładowywania napięcia w sposób destrukcyjny dla 
Ciebie (zajadanie emocji np. słodyczami, palenie tytoniu, picie alkoholu, 
kompulsywne jedzenie) 

• by pomóc wprowadzić spokój do Twojego życia codziennego  

Co znajdziesz w nagraniach?  

• poranną medytację 

• dzienną medytację 

• wieczorną medytację  

Korzystaj z nagrań każdego dnia, wybieraj to nagranie, którego akurat potrzebujesz w danej 
części dnia:  

• medytacja poranna doda Ci energii i nastroi pozytywnie do działania, 

• medytacja dzienna wesprze Cię gdy coś w ciągu dnia Cię złamie, nie pójdzie po Twojej 
myśli. Jeśli chcesz by reszta dnia zakończyła się sukcesem, medytacja dzienna jest dla 
Ciebie! 

• medytacja wieczorna pozwoli Ci się wyciszyć, zwolnić tempo, pozbyć się napięcia 
nagromadzonego w ciągu dnia. Wskazana szczególnie gdy natłok myśli utrudnia Ci 
zasypianie. Wieczorna medytacja nastroi Cię pozytywnie na kolejny dzień, obudzisz 
się z korzystnym dla siebie nastawieniem.  

Nagrania możesz ściągnąć na swój komputer, tablet czy komórką. Dzięki temu będziesz mieć 
je pod ręką i będziesz mogła/mógł korzystać z nich kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.  

A teraz trochę edukacji....  

Medytacja - co to jest?  

Medytację trudno objąć konkretną definicją. Zazwyczaj medytacja kojarzona jest z osobą 
siedzącą ze skrzyżowanymi nogami i zamkniętymi oczami. Tymczasem medytacja to nie 
pozycja ciała, a stan umysłu jaki nam wówczas towarzyszy. Celem medytacji jest osiągnięcie 
takiej świadomości umysłu, która doprowadzi go do wyciszenia i spokojnej obserwacji.  



 
 
Medytacja- dlaczego warto medytować podczas pracy nad zdrowymi nawykami 
żywieniowymi?  

Ćwiczenia medytacyjne dedykowane są szczególnie dla osób, które zwykły zajadać emocje 
niezdrowymi przekąskami, które szybko żyją i towarzyszy im na co dzień dużo stresu i 
napięcia. W takim wypadku, jeśli pacjent nie pozbędzie sięzłego nawyku i nie zastąpi go 
dobrym, wówczas żadna dieta nie przyniesie zamierzonych efektów. Z perspektywy pracy z 
pacjentami, najczęściej zajadanymi emocjami jest: stres, napięcie, złe samopoczucie, 
samotność. Wówczas jedzenie przyjmuje patologiczną funkcję zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych, a bez dwóch zdań nie takie jest jego zadanie!  

Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale pt. „Jak emocje wpływają na nasze 
odżywianie i stan zdrowia?”  

PAMIĘTAJ! By w pełni skorzystać z magicznego działania medytacji zapoznaj się z poniższym 
akapitem pt. „ŚWIADOME ODDYCHANIE”. Dlaczego? Prawidłowe oddychanie nie tylko 
wzmocni działanie medytacji ale i pomoże Ci wyrobić zdrowy  

nawyk dotleniania swojego organizmu, nawet w sytuacjach stresowych. Dzięki czemu 
zachowasz większy spokój, jasność umysłu i unikniesz pojawienia się silnego napięcia i 
stresu, które będziesz musiał rozładować. Jeśli Twoje sposoby rozluźniania działają na Ciebie 
destrukcyjne to jeszcze pogłębi Twój problem zdrowotny.  

 

 

 

ŚWIADOME ODDYCHANIE  

CO OZNACZA ŚWIADOME ODDYCHANIE?  

Człowiek bez jedzenia może przeżyć kilka tygodni, bez wody kilka dni, a bez powietrza 
jedynie kilka minut. Z tego względu prawidłowe oddychanie odgrywa tak istotną rolę w 
drodze po zdrowie. Wydawałoby się, że tak prosta czynność jaką jest oddychanie nie 
wymaga nauki. Przecież wszyscy oddychamy i każdy potrafi to robić. Sekret tkwi w 
prawidłowej technice, która zapewni dotlenienie komórek naszego organizmu. W związku z 
tym, że oddychamy zwykle naturalnie i nieświadomie, niezauważamy jak nasze emocje 
wpływają na nasz oddech. Jeśli w naszym życiu dominują negatywne emocje: lęk, strach, 
stres, złość, wówczas oddech jest nieprawidłowy (krótki, płytki, szybki). W wyniku tego 
oddychamy jak możemy, nie jak powinniśmy. Tlen jest potrzebny do procesów utleniania, 
dlatego należy oddychać świeżym i czystym powietrzem. Jeśli oddychamy powoli i 
zatrzymujemy oddech we krwi, wówczas poprawia się wymiana gazowa i gromadzi się 
dwutlenek węgla potrzebny do procesów wymiany komórkowej.  



 
 
„ZDROWY” ODDECH  

Prawidłowe oddychanie wpływa na zwolnienie procesów starzenia się organizmu. Jaki 
powinie być prawidłowy oddech? Długi, spokojny, wolny, głęboki i rzadki. Badania wykazują, 
że wydłużyć życie możemy nie tylko poprzez prawidłowe odżywianie ale i oddychanie. 
Dlatego dużą rolę odgrywają ćwiczenia oddechowe. Niestety kultura zachodnia zwykła 
stosować inne „ćwiczenie oddechowe”, a mianowicie palenie. To ćwiczenie działa w 
odwrotny sposób. Osoby palące cierpią na głód tlenowy. Cena za chwilę przyjemności 
palacza to najczęściej choroby układu sercowo-naczyniowego, bóle głowy, żył, nóg, 
nowotwory i wiele innych dolegliwości nie wspominając o spadku energii i samopoczucia. 
Podczas śmiechu, śpiewu, nieintensywnej aktywności fizycznej wykonujemy wdech długo i 
powoli wypuszczamy powietrze. Wówczas odczuwamy wewnętrzny spokój, odprężenie i 
kontrolę nad naszym ciałem i emocjami. Spokojny oddech spowalnia pracę serca i tętno, 
umożliwiając szybsze wchodzenie w stan relaksacji. Dlatego dotleniając organizm poprzez 
prawidłowe spokojne oddychanie redukujemy ryzyko przedwczesnej utraty zdrowia ale i 
pojawienia się nadwagi, czy otyłości. Oddychając, zaopatrujemy komórki swego organizmu w 
tlen. Im więcej tlenu, tym mniej energii tracimy na wszelkie fizjologiczne procesy w 
organizmie.  

 

„NIEZDROWY” ODDECH  

Nieprawidłowe oddychanie wpływa na wzrost poziomu hormonu stresu- kortyzolu, który 
przyczynia się do odkładania tkanki tłuszczowej i redukcji mięśniowej. Na dodatek utrudnia 
regenerację bo jego wysoki poziom utrudnia zdolność wchodzenia w stan relaksu. Nie rzadko 
osoby z wysokim poziomem kortyzolu mają kłopoty w prawidłowym snem. Można zauważyć, 
że w momencie wzmożonego stresu i napięcia oddechy stają się krótkie, szybkie i płytkie. W 
wyniku tego trudno jest nam kontrolować swoje emocje, myśli i zachowanie. Pojawia się 
drżenie rąk, strun głosowych, pocenie, przyspieszone bicie serca. Tracimy dostęp do narzędzi 
i zasobów jakie posiadamy. Badania wskazują, że osoby u których dominuje szybki, płytki 
oddech żyją krócej.  

Podsumowując, im intensywniej oddychamy tym mocniej rozpalają się w nas emocje, im 
wolniej oddychamy tym większy spokój ogarnia komórki naszego ciała. Nasz organizm jest 
jak silnik samochodu: część energii dostarczanej z pożywieniem (im pożywienie lepszej 
jakości, tym więcej enregii) przeznaczona jest na aktywność intelektualną i ruchową a resztę 
pochłaniają emocje. Im więcej negatywnych emocji jak lęk, gniew, złość, zazdrość tym więcej 
energii idzie „na marne”. Działamy wówczas mniej efektywnie i skutecznie. Warto więc dla 
własnego zdrowia i zadowolenia z siebie zachować spokój.  

W celu poprawy dotlenienia organizmu powinniśmy przed snem chodzić na spacery, wietrzyć 
swój dom/mieszkanie, wolny czas spędzać aktywnie na świeżym powietrzu raz regularnie 
wykonywać ćwiczenia oddechowe.  



 
 
 

Przykładowe ćwiczenie/Metoda oddechowa  

Można je wykonać na stojąco, siedząco lub leżąco. Każdy mięsień naszego ciała powinien być 
rozluźniony, a powieki zamknięte. W trakcie ćwiczeń możesz włączyć dostępną w programie 
medytację (nagranie audio). W zależności od pory dnia wybierz medytację poranną, dzienną 
lub wieczorną. Wykonuj przynajmniej jedną z medytacji dziennie.  

(świadome wstrzymywanie oddechu) - kilka razy w ciągu dnia zatrzymuj oddech na 30 
sekund (początkowo może to być 10 sekund). Następnie spokojnie, jednostajnie wypuszczaj 
powietrze. Przy wdechu i wydechu staraj się spokojnie, jednostajnie wpuszczać i wypuszczać 
powietrze, odliczając np. od 1 do 8 (w zależności od długości trwania Twojego wdechu i 
wydechu). Po kilkukrotnych powtórzeniach pozwól sobie na naturalne oddechy i rozluźnij 
ciało. To ćwiczenie możesz poświęcić raptem kilka minut i wykonać w dowolnym momencie 
dnia. Pomoże Ci dotlenić organizm, rozluźnić się i uspokoić, rozjaśni również Twój umysł. Z 
punktu widzenia zdrowotnego ćwiczenie to wzmaga rytm serca, poprawia pracę gruczołów 
wydzielania dokrewnego, wpływa na lepsze nasycenie krwi tlenem.  

 


