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Dla kogo jest medytacja 

Medytacja jest dla każdego. Potrzeba medytowania pochodzi z serca, które pragnie 

spokoju i harmonii. Źródłem medytacji jest serce. Umysł potrzebny jest w procesie, aby 

przygotować miejsce i czas i przeczytać np. ten poradnik, ale medytacja pochodzi z 

potrzeby serca i jest odpowiedzią dla wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi, 

wyciszenia i równowagi. 

Jak często powinno się medytować 

Codzienna praktyka medytacji pozwala osiągnąć stan wyciszenia i koncentracji. Czy jest 

to 5, 15 czy 45 minut – co jest ważniejsze to rytm i wybór odpowiedniej medytacji na 

dany dzień. W zależności od możliwości danego dnia, możesz spędzić na medytacji 

godzinę w pełni oddając się jej zaletom albo spędzić krótkie 3 – 5 minut na 

koncentrowaniu się na oddechu, który jest jedną z form medytacji. 

W jakim miejscu powinno się medytować 

Każde miejsce jest dobre do medytacji. W zależności od tego, jak potrafisz się 

skoncentrować, być może będziesz potrzebować otoczenia spokojniejszego, które nie 

będzie cię rozpraszać. Jeśli jednak jesteś w słabszej kondycji energetycznej i szybko się 

rozpraszasz i denerwujesz, wybierz takie miejsce, w którym nikt nie będzie ci 

przeszkadzał, a ty będziesz mógł w pełni skupić się na sobie. 

W jakich pozycjach można medytować 

Medytację można wykonać w pozycjach statycznych np. leżąc lub siedząc, ale także 

będąc w ruchu, mówimy wtedy o medytacji w ruchu lub o uważnym ruchu. Wybierając 

pozycję leżącą, można wybrać łóżko lub podłogę pamiętając o zabezpieczeniu pleców 

od zimna. Można przykryć się kocem i pod głowę podłożyć poduszkę. Pozycja leżąca jest 

najlepszą wersją dla osób cierpiących na bóle w ciele, dla których siedzenie lub ruch jest 

powiązany z bólem. Jeśli kondycja fizyczna jest słaba i podczas medytacji pojawia się w 

ciele ból, można zmienić pozycję medytacji. 

O jakiej porze dnia powinno się medytować 

Poranna medytacja jest najlepsza, ponieważ nadaje rytm i ton na cały dzień. Aczkolwiek 

najważniejsza jest deklaracja, że będzie się medytować codziennie i jeśli poranek nie jest 

możliwy do medytacji, każda inna pora dnia będzie równie dobra. Wieczorne medytacje, 

odpowiednio dobrane, są bardzo dobrym wyborem, aby oczyścić się z całego dnia i ze 

skumulowanej energii, której doświadczyliśmy, szczególnie będąc w kontakcie z innymi 

ludźmi. 
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Czy istnieją różne formy medytacji 

Istnieje wiele różnych form i szkół medytacji, wszystkie jednak opierają się na jednej 

podstawowej zasadzie osiągnięcia jedności i akceptacji. Tę jedność i akceptację osiąga 

się na wielu poziomach. 

Jeśli istnieją różne formy medytacji, od której powinno się 

rozpocząć 

Dla początkujących najlepszy jest zestaw trzech podstawowych medytacji minduflness: 

skanowanie ciała, obserwacja oddechu, obserwacja umysłu. Te trzy medytacje powtarza 

się codziennie przez okres 21 dni. Jest to najlepsza forma nauki akceptacji siebie oraz 

powrotu do siebie z miłością i wdzięcznością. 

Co się powinno czuć podczas medytacji 

Każdy przeżywa medytację na swój sposób, więc to co odczuwasz podczas praktyki 

własnej jest energetyczną odpowiedzią na ten moment. Wielu początkujących ma 

zabiegany umysł i ma wątpliwości: „czy to co czuję, jest prawidłowe, czy tak powinienem 

się czuć”. Wątpliwości są naturalnym stanem, gdy rozpoczynamy cokolwiek nowego. 

Jednakże ważne jest, aby nie powtarzać tego wzoru myślowego. W takim przypadku 

należy przywracać swoją uwagę do ciała i oddechu tak długo, aż wreszcie się połączą ze 

sobą i skupić swoją uwagę na nagraniu, jeśli właśnie z niego korzystasz. 

Czego można doświadczyć podczas medytacji 

Podczas medytacji obniżają się fale mózgowe, co oznacza, że wycisza się umysł i wycisza 

się praca amygdali, która aktywuje takie emocje jak lęk, złość, niepokój. Te emocje 

zanikają i rozpuszczają się energetycznie podczas medytacji, a w zamian twój mózg 

uwalnia hormony szczęścia tj. oksytocynę i serotoninę. Fizycznie podczas medytacji 

możesz poczuć pełne rozluźnienie, czasami senność, wibracje, wrażenie, że ciało 

delikatnie porusza się, kołysze się samo w swoim naturalnym rytmie. Najważniejsze w 

tym procesie, czy obserwujemy wrażenia płynące z ciała, czy uwolnienie emocji czy 

pracę swojego umysłu, jest podejście „Rozpoznaj. Pozwól. Zbadaj. Uwolnij” czyli zauważ 

reakcję, pozwól jej być bez oceniania, zbadaj bliżej co jest jej przyczyną, uwolnij ją. 

Po więcej informacji oraz programy medytacji idź na 

www.olamason.com 
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