
Spotkanie 3 Stan relaksu

Element I Umysł



,,Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym.” 
- Brian Tracy
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Szanowny czytelniku,

cieszę się niezmiernie, że wybrałeś metodę Neo Sea® jako ścieżkę swojego rozwoju. Abyś mógł z łatwością poruszać  
się po naszych spotkaniach, wyjaśnię ci pokrótce, jak są zbudowane.

Zeszyt, na który patrzysz, jak również wszystkie pozostałe, skonstruowany jest według tego samego schematu. 
Wszystko po to, abyś mógł komfortowo i efektywnie korzystać z wiedzy w nim zawartej. 

Pierwsza część każdego spotkania, to wiedza teoretyczna z danego zagadnienia – informacje istotne  
do jego zrozumienia, życiowe przykłady.

W drugiej części czeka na ciebie praktyka – specjalnie skonstruowane, autorskie ćwiczenia mające na celu utrwalenie 
zdobytej wiedzy, ale również poznanie siebie. W pierwszej kolejności definiujesz temat i dokonujesz autodiagnozy  
w obszarze poruszanego zagadnienia. Następnie określasz cel, do którego chcesz zmierzać, aby finalnie  
móc wykorzystać narzędzia przygotowane dla jego osiągnięcia. Niektóre z ćwiczeń wymagają uzupełnienia  
w tradycyjny sposób, czyli metodą papier-ołówek, niektóre zajrzenia w głąb siebie i uświadomienia sobie zachodzących  
w tobie procesów. Wszystkie jednak służą twojemu rozwojowi i poznaniu siebie, więc wykonuj je sumiennie i szczerze.

Zatem szerokiej drogi u boku Wędrowca i Geniusza oraz lekkości w sercu i umyśle!
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Poziomy pracy z elementarzem
Wiedza, którą ci przekazuję, przepływa na kilku poziomach, dzięki czemu możesz jeszcze więcej otrzymać  

w sposób najbardziej dla ciebie dogodny. Elementarz zawiera ikony symbolizujące, na jakim poziomie pracujemy.

Wiedza

Na tym poziomie zdobywasz wiedzę  
w postaci teorii.

ABC Ćwiczenia

Ta część przygotowuje cię do rozpoczęcia 
pracy nad wprowadzeniem zmian na 
czterech płaszczyznach: definicji, diagnozy, 
celu, narzędzi do wdrożenia oczekiwanych 
zmian.

A B C Diagnoza

Pozwala poznać siebie oraz obszary,  
w których chcesz wprowadzić zmiany.

Cel

W tym poziomie wyznaczasz zakres 
transformacji, których chcesz dokonać, 
wyznaczasz cel, do którego będziesz dążyć.

Narzędzia

Pozwolą ci na wprowadzanie zmian  
oraz osiągnięcie wcześniej ustalonego  
celu w jasny i prosty sposób.

Historia

Poznajesz prawdziwe historie ludzi, którzy 
rozpoczęli zmiany w swoim życiu z Neo Sea®.

Precyzuje temat, z którym pracujesz. 

Definicja

Ta ikonka informuje cię, że przyszedł moment  
na chwilę relaksu – daj odpocząć umysłowi  
i ciału. 

Odpoczywasz 

Technika

Ścieżka dźwiękowa, która ułatwi ci wejrzenie  
w głąb siebie i pomoże zainicjować zmiany.

Porządkuje zdobytą wiedzę i pozwala określić
poziom dalszych oczekiwań.

Podsumowanie

Plan pracy

Przedstawia oczekiwania co do spotkania
i jakie przyniesie tobie korzyści.
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Odmienny od stanu beta jest zbadany przez naukowców stan 
alfa. Nauka bada go, aby sprawdzić możliwości człowieka,  
znajdującego się w tym stanie. Każdy z nas go doświadcza  
w trakcie odpoczynku lub relaksu. Mowa tu oczywiście o umyśle 
świadomym, który męczy się, wykonując intensywną pracę  
w ciągu dnia. Ludzka intuicja jest tak wspaniałym narzędziem, 
który sprawia, że w momencie zmęczenia zmniejsza 
intensywność jego pracy.

Czasami wystarcza kilka sekund, minut, aby naładować swój 
potencjał i uaktywnić umysł do dalszego kreowania dnia. 
Podczas spotkania będziesz mógł poznać pracę umysłu w stanie 
alfa, zrozumieć, jak możesz samodzielnie go uzyskać i jak w nim 
pracować uzyskując korzyści dla siebie. Dopełni się również 
twoja wiedza na temat możliwości zwiększenia koncentracji  
nie będąc przy tym zmęczonym. Poruszony zostanie również 
temat dotyczący zmian, jakie możesz wprowadzać zgodnie  
z treścią Księgi Wędrowca właśnie dzięki stanowi alfa.

Spotkanie 3 zapozna cię szczegółowo z metodą relaksacji 
zwaną stanem alfa. Dowiesz się, na czym ona polega 
oraz, czym się charakteryzuje.  Poznasz również zalety,  
które niesie ze sobą umiejętność wchodzenia w głęboki stan 
relaksu i odprężenia. Aby wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo  
i uzyskać jak najlepsze efekty, zaznajomisz się z zasadami, 
które pomogą ci to osiągnąć. Spotkanie to pokaże ci również 
fazy wchodzenia w stan alfa i zasady, które należy stosować  
po wyjściu z niego.

Dzisiejsze spotkanie pomoże ci nauczyć się korzystać  
ze stanu relaksu, abyś mógł regenerować swoją energię.  
Wpłynie to korzystnie na wszystkie płaszczyzny twojego życia. 

Dzięki temu będziesz mógł odkryć w sobie pokłady  
kreatywności, które z pewnością nie raz ułatwić  
ci pokonywanie trudności, które mogą cię spotkać na twoich 
ścieżkach. 

Podążaj pod postacią Wędrowca ścieżką Neo Sea® i zdobywaj 
jeszcze większą wiedzę i doświadczenie, które pomoże  
ci wprowadzić zmiany w twoim życiu.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
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Plan pracy



Plan twojej pracy:

    1. Charakterystyka stanu alfa

2. Zalety stanu alfa:  

    a) relaks, wyciszenie

    b) odpoczynek

    c) skupienie na sobie

    d) wyobraźnia, wizualizacja

    e) regeneracja organizmu

3. Zasady pomagające uzyskać najlepsze efekty  

z wejścia w stan alfa

4. Co należy robić po wyjściu ze stanu alfa 

5. Fazy wchodzenia w stan alfa: 

    a) faza I

    b) faza II

    c) faza III

6. Sposoby uzyskania stanu relaksu

7. Ćwiczenia.
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Zanim zaczniesz pracę z metodą Neo Sea®, zastanów się nad poniżej wypisanymi kwestiami  
i zapisz swoje odpowiedzi. To ważne, bo stanowi to pierwszy kontakt z sobą samym w pracy  

z elementarzem i zeszytem ćwiczeń.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

1. Wypisz wszystkie myśli, które przychodzą ci teraz do głowy, a które mają związek ze stanem relaksu. 
Zapisz to, co już wiesz w tym temacie. Nie analizuj ich po prostu wypisz.

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

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

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

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

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

2. Zapisz informacje, których jeszcze potrzebujesz, aby z każdą chwilą stawać się bardziej świadomym 

człowiekiem w aspekcie tematu spotkania. Zapisz, dlaczego jest to dla ciebie ważne, co może się w twoim 

życiu zmienić, kiedy nabędziesz kolejną wiedzę w tym temacie. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Określ i zaznacz na skali poniżej poziom swoich potrzeb w aspekcie tematu spotkania. 

1 – całkowity brak potrzeb, 10 – najwyższy poziom potrzeb.

4. Określ i zaznacz na skali poniżej swoją gotowość do realizacji tematu i wprowadzania zmian. 

1 – całkowity brak gotowości, 10 – najwyższa gotowość.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Wiedza

Dla naszego zdrowia psychicznego odpoczynek jest bardzo 
ważny, niezależnie od tego, czy mamy 2 lata, 16 lat, czy ponad 40. 
Każdy z nas potrzebuje odpoczynku.

Stan alfa to stan świadomego odpoczynku.  
To moment, kiedy znajdujemy się pod 
dobroczynnym wpływem fal mózgowych alfa.

Pomyśl - siadasz wygodnie na leżaku w ogrodzie, zamykasz 
oczy, lecz nie zasypiasz. Korzystasz z delikatnego słońca,  
żeby uzupełnić energię, spożywasz posiłek dla uzupełnienia kalorii 
i pijesz wodę, by uzupełnić płyny. Po pewnej chwili zauważasz,  
że przybywa ci sił, ciało się regeneruje, a światło zachęciło  
cię do dalszego działania. Czujesz, jak zmęczenie zmienia  
się w chęć przystąpienia do dalszej aktywności. Zaczynasz nucić 
swoją ulubioną piosenkę i wracasz powoli do swoich zajęć. 

Jeżeli chcesz, możesz częściej doświadczać tego stanu. Nie bój 
się tego procesu, bowiem stan alfa towarzyszy ci przynajmniej 
dwa razy dziennie. Osiągasz go po obudzeniu i przed zaśnięciem. 
To ułamki sekund, gdy powoli jesteś świadomy, że musisz wstać, 
bo zadzwonił budzik, ale jeszcze jesteś w przestrzeni snu.  
Powoli zaczynasz wchodzić do przestrzeni rzeczywistości dnia. 

Podobnie jest, kiedy kładziesz się spać. Wchodzisz do łóżka, 
przytulasz ulubioną poduszkę, okrywasz się kocem, kołdrą  
- jest ci cudownie. Powoli czujesz błogi stan, wiesz, że jesteś 
w swoim łóżku, odgłosy z zewnątrz powoli przestają cię 
interesować, a następnie zasypiasz. Ten błogi stan nauka nazwała 
stanem alfa i zbadała jego właściwości, wskazując w sposób 
jednoznaczny na jego moc regeneracyjną dla ciała i umysłu. 
 
Stan alfa jest również naturalnym stanem, w którym funkcjonuje 
mózg człowieka. Dziecko od urodzenia do 7, a nawet  
po części do 12 roku życia przebywa w tym stanie cały czas. 
Z tego powodu dzieci potrafią o wiele więcej sobie wyobrazić 
i przyjąć to za możliwe do osiągnięcia. Zupełnie inaczej  
niż my, dorośli. Tak naprawdę,  możesz czerpać inspirację  
od dzieci, dla których przebywanie w tym stanie jest  
codziennością. Jako dorosły, tworzysz swoje wizje, plany, a kiedy 
się im przyglądasz masz szereg myśli w głowie: to niemożliwe,  
to dziecinne, jak mogłem w ten sposób pomyśleć. Stan alfa  
powoduje, że twój mózg odpoczywa, ale pozostaje świadomy  
co do otaczającej go rzeczywistości. Zobacz teraz, jak nauka 
obrazuje ten stan.
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ALFA
8 - 15 Hz

Element I  Umysł - Spotkanie 3 Stan relaksu



| 8 | Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Impulsy informujące o zmianie myśli w tym stanie docierają  
do umysłu o wiele prościej i szybciej. Praca w stanie alfa pozwala 
na genialną transformację zapisów, które są w twojej głowie,  
lecz ci nie służą, które cię blokują, ograniczają. Będąc 
jednocześnie świadomym, możesz kontrolować i dopasowywać 
proces zmian tak, aby był najlepszy dla ciebie na ten moment.  
To prawo pozostawiasz wyłącznie sobie. 
Wracając do naszej ściany, którą chcemy pomalować,  
to stan alfa możemy porównać do gładkiej powierzchni,  
na którą farba nakładana jest bardzo łatwo i bez wysiłku.  
Nauka potwierdza, że stan alfa może pomóc ci w regeneracji 
organizmu. Co więcej, w tym stanie odbudowuje się 
rewelacyjnie system immunologiczny, co w konsekwencji 
powoduje uzdrowienie komórek. Powyższy przykład natomiast 
pozwala stwierdzić, że stan alfa daje możliwość nieskończonej 
transformacji twoich myśli.

Korzyści płynące ze stanu alfa:
Relaks, wyciszenie:
• pozwala na osiągnięcie spokoju i czystość umysłu 
• pozwala myśleć i pracować efektywniej
• jest źródłem kreatywności 
• poprawia jakość relacji z innymi ludźmi

Odpoczynek:
• porównywalny do kilku godzin snu
• uzupełnia  siły potrzebne do działania 

Skupienie na sobie:
• pozwala rozpoznawać to, co w twoim życiu już się zdarzyło,  
   a co stwarza ci np. ograniczenia czy możliwości
• pozwala na sprawdzenie, jak twoje ciało reaguje na  potrzeby,     
  cele, dalsze plany
• pozwala wejść w każdy obszar życia, ustalając bazę        
  koniecznych zmian

Wyobraźnia, wizualizacja:
•  tworzenie rzeczywistości
•  pozwala kreować, planować nasze 
przedsięwzięcia,  
   czyli tworzyć świadomie twoją przyszłość
•  odsłania prawdziwy potencjał człowieka

Regeneracja organizmu:
•  pobudza system immunologiczny, czyli uruchamia potężny           
   proces regeneracji
•  sprawia, że człowiek jest radośniejszy, bardziej cieszy  
   się z życia, gdyż zwiększa produkcję serotoniny,  
   która poprawia nastrój
•  poprawia funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego,      
   mięśniowego i nerwowego – po prostu człowiek  
   czuje się lepiej i jest zdrowszy
•  zwiększa poziom energii.



| 9 | Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Po wyjściu ze stanu alfa należy: 

• dbać o suplementację
• nie palić (często osoby „alfujące” tracą chęć do palenia)
• nie pić alkoholu (często osoby „alfujące” tracą chęć do picia)
• zażyć dużo świeżego powietrza, np. pójść na spacer 
• pić dużo wody (najlepiej ciepłej)
• nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej zaraz po relaksacji 
• prowadzić własne notatki dotyczące uzyskanych efektów 
  czy też informacji, jakie otrzymasz przy pracy w stanie alfa.

Gdybyś był w stanie alfa i ktoś lub coś przerwałoby ten proces 
np. zadzwonił telefon, ktoś pukał do drzwi, wykonaj potrzebną 
czynność, jeśli to naprawdę konieczne, tj. odbierz telefon, 
otwórz drzwi i ponownie wejdź w ten stan. Jeżeli na skutek 
tej przerwy nie będziesz mógł wejść ponownie w stan alfa,  
weź głęboki wdech i wydech i świadomie wyjdź ze stanu alfa. 
Z pewnością zastanawiasz się, jak najprościej uzyskać stan 
relaksu, w tym stan alfa. Poniżej opiszę ci, w jaki sposób możesz 
w ten stan wejść i z niego korzystać. W tym celu podzieliłam  
ten stan na 3 fazy. W dalszej kolejności natomiast krótko 
zainspiruję cię również innymi formami relaksu. 
Przed każdym wejściem w stan alfa pamiętaj o zachowaniu zasad 
wcześniej opisanych!

Faza I – przygotowanie i wejście w stan alfa

Ta faza pozwala na przygotowanie umysłu i ciała na pełen relaks 
i wyciszenie. Postanawiasz pozostawić sprawy, które zaprzątały 
ci przed chwilą myśli. Chcesz odpocząć, zregenerować umysł. 
Możesz również zadecydować, że oprócz odpoczynku chcesz 
np. uwolnić emocje, dokonać diagnozy czy też popracować 
wizualizacją. Decyzje podejmujesz właśnie w tej fazie, 
informując swój umysł o tym, co chcesz uzyskać w stanie alfa.  
W ten sposób dostaje on jasne polecenie, czego od niego 
oczekujesz.  
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Dla uzyskania najlepszego efektu z wejścia w stan alfa zachęcam 
do stosowania kilku prostych zasad: 

Przed wejściem w stan alfa:

• pij dużo ciepłej wody, najlepiej ciepłej
• zorganizuj swoje miejsce do pracy z technikami w stanie alfa.      
  Nie musi to być osobny pokój, ale dobrze jest, kiedy w tej       
  przestrzeni czujesz się komfortowo. Niech to miejsce kojarzy     
  ci się z twoją i tylko twoją przestrzenią czasu i miejsca
• wywietrz pomieszczenie, w którym wchodzisz w stan        
  relaksacji 
• zadbaj o to, by nikt przez ten czas ci nie przeszkadzał
• jeżeli masz po tym ćwiczeniu inne terminowe zadania, warto    
  włączyć budzik, który da ci znać o zakończeniu 
  czasu przeznaczonego na „alfowanie”
• dobrze, jeśli nie jesteś przejedzony, ani nie czujesz głodu 
• dostarcz suplementy organizmowi, takie jak magnez,  
  potas, wapń 
• nie „alfuj”, kiedy jesteś zmęczony, bo zaśniesz  
   (chyba, że traktujesz medytację jako wstęp do głębokiego      
  odpoczynku, jakim może stać się sen). 
• przyjmij pozycję siedzącą (kiedy leżysz – kilka chwil i śpisz) 
  i taką, w której swobodnie się czujesz. Badania pokazują,  
  że najlepsze efekty uzyskujemy nie krzyżując rąk ani nóg.  
  Jeżeli jednak taka pozycja jest dla ciebie niewygodna  
  – przyjmij dla siebie dogodną
• odłóż wszystkie sprawy do załatwienia na wirtualną półkę  
  w swojej wyobraźni. Pozwól sobie, aby przez chwilę  
  się tym nie zajmować 
• ustal przed wejściem w stan alfa, co chcesz uzyskać  
  dla siebie wchodząc w ten stan, np. odpoczynek, ustalenie  
  planu na przyszłość, a może uzyskanie diagnozy
• daj sobie polecenie odpoczynku i pozostania  
  w nim na cały czas przebywania w stanie alfa.



Pamiętaj:

• przed wejściem w stan alfa wyraź polecenie swojemu           
umysłowi, aby pozostał skupiony podczas alfowania i przyjął     
informacje, które chcesz uzyskać oraz, aby je zapamiętał 
i zrozumiał, kiedy wrócisz do stanu świadomości - beta;
 
• wybierz sobie miejsce, w którym będziesz czuć  
się swobodnie, w którym nikt i nic nie będzie  
ci przeszkadzać. Przygotuj kartkę i długopis po to,  
by zapisać informacje zaraz po wyjściu ze stanu alfa;

• usiądź lub przyjmij taką pozycję, która będzie dla ciebie 
wygodna, ale nie pozwoli ci zasnąć.  
 
Przedstawię ci kilka sposobów na osiągniecie stanu alfa, 
zachęcając cię, abyś po pierwszych ćwiczeniach i nauce 
uzyskiwania tego stanu sam zdecydował, jaki sposób  
jest dla ciebie najskuteczniejszy; 

1) wybierz sobie punkt nad linią twojego wzroku. 
Nie poruszaj powiekami i patrz w ten punkt 
aż do pierwszego mrugnięcia. Zamknij wtedy oczy 
i pozostań w stanie relaksu; 

2) dla jego pogłębienia, weź głęboki wdech, zatrzymaj 
go i następnie spokojnie zrób wydech i jeszcze raz: 
wdech, zatrzymaj i spokojnie wydech. 
Powtórz tę czynność kilka razy, aż poczujesz, że zaczynasz 
odczuwać spokój. Naukowcy dowiedli, że w momencie, 
w którym robisz głęboki wdech, umysł zwalnia swoją pracę 
i w ten sposób uzyskuje stan alfa. 

3) możesz dodatkowo lub zamiast głębokiego: 
„wdech, wydech”, policzyć od 1 do 10 zaznaczając, 
że kiedy doliczysz do 10, uzyskasz stan całkowitego relaksu 
i wyciszenia, czyli stan alfa.
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Wiele osób na początku swojej przygody ze świadomym 
odpoczynkiem w stanie alfa ma wątpliwości, czy udało  
im się uzyskać ten stan. Jest to naturalna obawa, bowiem 
świadomie większość ludzi nie korzysta z tej formy relaksu. 
Czasami nasze wyobrażenie na ten temat nie pozwala 
nam przyjąć, że w prosty sposób poprzez kilka oddechów 
możemy przenieść się w stan relaksu. W drugiej opisywanej 
przeze mnie fazie czujesz zwyczajnie pojmowany wewnętrzny 
spokój. Słyszysz odgłosy dobiegające z zewnątrz, ale ty sam  
dystansujesz się od otoczenia. 

Zwykle w tym stanie język łączy się z podniebieniem,  
myśli zwalniają i masz wrażenie, że czas płynie wolniej.  
Możesz też czuć, jak części twojego ciała są ciężkie, czasami 
nawet nie możesz nimi poruszać. W związku z tym niektóre 
osoby czują się początkowo niepewnie. Kiedy jednak zaczynają 
rozumieć istotę tego stanu oraz fakt, że w ten właśnie sposób 
organizm prawdziwie może się regenerować, pozwalają sobie  
na wszystkie odczucia, które do nich przychodzą. 
Zwykle również, kiedy ten stan jest głęboki, nie odczuwa  
się potrzeby połykania śliny, a oddech staje się spokojny.  
Czujesz, jak twoje komórki zaczynają wchodzić w nowe  
wibracje. Dlatego właśnie nauka uznała stan alfa za doskonałą 
formę relaksu i regeneracji organizmu.

Kiedy przejdziesz pierwszą fazę, 

bądź pewien, że uzyskałeś stan alfa. 

Faza II – czas głębokiego stanu relaksu
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Faza III – wyjście ze stanu alfa

W tej części powoli, spokojnie zaczynasz wychodzić ze stanu 
alfa. W tym celu ponownie weź głęboki wdech i wydech lub 
odlicz od 1 do 10, zaznaczając, iż liczba 10 oznacza, że ponownie 
jesteś w rzeczywistości, tu i teraz. Niektórzy wolą odliczać od 10  
do 1, to jest jedynie kwestia umowna. Następnie, w swoim 
czasie otwierasz oczy, pozostań wtedy obecny i świadomy.  
Wyjdź z tego stanu stopniowo z nową energią radości  
i wszystkim, co pozytywne dla ciebie. 
Chwila odpoczynku i ułożenia energii po wyjściu ze stanu alfa 
jest konieczna. Podobnie jak po masażu, również po wyjściu  
ze stanu alfa nie wykonujemy nagłych ruchów. 

Trzeba pamiętać, że przynajmniej początkowo może 
to wymagać ćwiczeń. Myśli mogą płynąć za szybko,  
a emocje mogą być jeszcze zbyt intensywne, aby można  
było się spokojnie wyciszyć. 
Wtedy trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Warto uczyć organizm 
poprzez najprostsze formy relaksu. Chodzi tu o danie sobie 
czasu wyłącznie dla siebie i uświadomienie sobie, że na 
początek wystarczy zacząć tańczyć tak, aby ten taniec sprawił,  
że mogę skupić się tylko na sobie, na radości z tu i teraz.

Zapoznaj się z przykładowymi formami relaksu.  
Pamiętaj: istnieją różne sposoby na wprowadzenie się w stan 
relaksu i wyciszenia. Możliwe, że masz już swoje sprawdzone 
sposoby na relaks, ale możesz skorzystać jeszcze z innych.

Mogą to być: 
• długi spacer po lesie
• prasowanie (oczywiście, jeżeli to lubisz) 
• bieganie 
• słuchanie muzyki
• taniec 
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• gra w golfa
• inne formy, w których wprowadzasz swój umysł w błogi 
stan relaksu, świadomego odpoczynku, poprzez skupienie  
tylko na tej czynności. 

Aby te czynności były zaliczone do technik relaksu, muszą 
sprawiać ci radość i pozwalać na świadome wyłączenie  
z rzeczywistości. Zastanów się, czy kiedykolwiek korzystałeś  
z technik relaksu i jakie to ma dla ciebie znaczenie. 

Często ludzie pytają mnie, czy ten stan, który uzyskały,  
to już stan alfa. Odpowiadam: jeżeli twoje ciało spokojnie leży, 
siedzi, a ty czujesz lekkość, jakbyś powoli unosił się nad ziemią  
lub przeciwnie, niespotykaną ciężkość ciała, ale oddech masz 
spokojny, śliny nie przełykasz, przynajmniej tak często jak zwykle, 
a język dotyka delikatnie podniebienia lub też masz podobne 
odczucie odprężenia, to oznacza, że uzyskałeś stan alfa.
Aby się spełniać, musisz wciąż posiadać nowy zapas 
energii, a to trudne, jeśli nie dajesz sobie czasu  
na pełnegy wypoczynek. Dlatego tak ważne jest, abyś potrafił  
i stosował odpoczynek z wykorzystaniem stanu alfa. W trakcie 
tego wypoczynku, będziesz mógł czerpać ze źródła własnej 
kreatywności.
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ABC Ćwiczenia

Dzisiejszy temat jest wyjątkowo ważny dla prawidłowego 
funkcjonowania każdego człowieka, ponieważ uczy 
wykorzystywać świadomy odpoczynek i czas do 
regeneracji  zasobów. Jest to moment, kiedy twoje ciało  
się regeneruje, przybywa ci energii, stajesz się odprężony  
i gotowy do dalszego aktywnego działania.

Wędrowiec po zdobyciu kolejnej dawki wiedzy zrozumiał,  
że zdecydowanie zbyt rzadko wykorzystywał stan alfa. 
Nigdy wcześniej nie zgłębiał tej wiedzy i nie wiedział,  
ile może dzięki pracy w stanie alfa zyskać. Czasami 
tylko przychodził do niego Dziad, który próbował odwieść  
go od dalszych ćwiczeń jednak wiedza na ten temat i korzyści  
płynące dla Wędrowca były silniejsze niż wymówki Dziada. 
Wędrowiec przystąpił do działania.

Rozpocznij swoją pracę w zakresie stanu świadomego 
wypoczynku od definicji i dokonania autodiagnozy.  
Jak do tej pory wykorzystywałeś stan relaksu? Stan alfa 
osiągasz nie tylko w stanie medytacji przy zamkniętych oczach, 
ale również wówczas, kiedy wykonujesz różne czynności. 
Otwórz wyobraźnię oraz swój notatnik – Księgę Wędrowca  
i wykonaj następujące ćwiczenie.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Definicja1
DEFINICJA RELAKSU

Sformułuj własną definicję stanu relaksu.

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

Definicja
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Diagnoza 1
RELAKS WĘDROWCA

Zrób poniżej listę czynności, które przynoszą ci odprężenie, 
relaks i wyciszenie.

1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3…………………………………………………………………
4…………………………………………………………………
5…………………………………………………………………
6…………………………………………………………………
7…………………………………………………………………
8…………………………………………………………………
9…………………………………………………………………
1 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Diagnoza 2
CZAS RELAKSU WĘDROWCA

Zastanów się, ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na to, aby zadbać 
o odpoczynek.
Czy to jest wystarczająca ilość czasu? 

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

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Diagnoza 3
OBSERWACJA STANU RELAKSU W WYCISZENIU 

Teraz samodzielnie zapoznasz się ze stanem relaksu.

Usiądź w spokojnym miejscu, w którym nikt nie będzie  
ci przeszkadzał.  Możesz zamknąć oczy, słuchać ulubionej 
muzyki, pozwolić sobie na odprężenie swojego ciała i umysłu.  
Możesz też po prostu skupić się na jednym punkcie i pozwolić 
sobie na „niemyślenie”. Ważne, abyś pobył w tym stanie  
przez kilka minut i poczuł całkowity relaks.
Zaobserwuj co się z tobą dzieje, kiedy wypoczywasz.  
Zapisz swoje obserwacje. Czy w tym stanie czujesz się dobrze, 
czy nie? Co się z tobą dzieje, kiedy kilka minut pozwolisz sobie 
na taki relaks i odpoczynek? Jak wygląda twój czas po takim 
relaksie? Jaki jest teraz potencjał twórczy? Zapisz wnioski 
poniżej.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Celem tego ćwiczenia jest zdiagnozowanie, czy jesteś 
w ogóle w stanie wyłączyć się z bieżących czynności  
i prawdziwie odpocząć, dać sobie czas tylko dla siebie, 
czy też na samą myśl o tym spinasz się i nie chcesz  
o tym nawet słyszeć. Często osoby, które uczę pierwszych 
kroków relaksu mają ochotę uciec ze spotkania, ponieważ 
ich zdaniem mają temperament, który nigdy nie pozwalał 
im na uzyskanie tego stanu. Wtedy przedstawiam im 
dodatkowe narzędzia, aby tę możliwość uruchomić i potrafić 
samodzielnie pozyskiwać nową dawkę tak potrzebnej nam 
energii na działanie. Dlatego tak ważne jest to ćwiczenie. 
Dzięki niemu wiesz, czy możesz od razu przystąpić  
do np. odsłuchania techniki relaksu czy powinieneś wykonać 
kilka kroków poprzedzających jej odsłuchanie. Zatem 
sprawdzaj i poszukuj odpowiedniego ćwiczenia w narzędziach 
Geniusza.
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Diagnoza 4
STAN SPIĘCIA I ROZLUŹNIENIA  
W CZYNNOŚCIACH DNIA 

Zaobserwuj w ciągu dnia twoje ciało.  
Kiedy się spina, a kiedy czuje się zrelaksowane.  
Sprawdź, podczas jakich czynności czujesz spięcie i zastanów  
się, dlaczego tak się dzieje. 
 
Zapisz wnioski z ćwiczenia poniżej oraz w Księdze Wędrowca.
Np.: “czuję się źle kiedy rozmawiam z Tomkiem, kiedy idę  
z psem na spacer, czuję się doskonale kiedy przebywam z Moniką,  
czuje się dobrze kiedy pływam.” 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………………

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

Wędrowiec zaczął poznawać siebie od nowa.  
Faktycznie dostrzegł, że warto zwracać uwagę przy jakich 
czynnościach czuje się doskonale i dbać, aby było ich jak 
najwięcej. Kiedy zaczął odpowiadać sobie na pytanie co sprawia, 
że czuje się źle w określonych zachowaniach, zaczął pojmować,  
gdzie tkwi problem. Jego umysł najczęściej w tych czynnościach  
nie był sobą, często musiał grać inną rolę, niż chciał  
i to powodowało spięcie, a potem ból głowy i szybkie zmęczenie 
wieczorne. Postanowił unikać tych czynności do czasu,  
kiedy już całkiem świadomie nauczy się zarzadzania przyjętą rolą.
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Jak chcesz wykorzystywać świadomy odpoczynek,  
co może się zmienić pozytywnego kiedy systematycznie 
skorzystasz z chwili relaksu każdego dnia.

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

Jeżeli jest coś, co stoi ci na drodze w realizacji tego planu napisz, 
co to jest i ustal, jak możesz to wyeliminować.

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

Co ci pomoże zrealizować twój cel? Jak możesz sobie pomóc. 
Wypisz wskazówki dla siebie.

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

Cel

Na co dzień może tak się zdarzyć że jesteś mocno 
zajęty i zaangażowany w obowiązki oraz wyzwania,  
jakie stawia przed tobą rzeczywistość. Zapominasz  
o tym, że powinieneś sobie dać czas i chwilę relaksu, 
aby móc się regenerować i nabrać sił do działania. 
Często słyszę od ludzi: „Relaks? Ale ja nie mam  
na to czasu”. Pojęcie odpoczynku kojarzy  
się z nieosiągalnym luksusem, który jest zarezerwowany tylko 
dla nielicznych szczęściarzy i wybrańców (w domyśle: „takich, 
którzy nie mają obowiązków, obiboków”).
Tymczasem odpoczynek jest dla każdego. Dla ciebie 
również. Zastanów się nad tym, gdybyś mógł dokonać 
zmian w swojej przestrzeni świadomego relaksu,  
to jak by one wyglądały? Wykonaj poniższe ćwiczenia. 

Cel 1
STAN RELAKSU – OPRACOWANIE CELU  

Poniżej odpowiedz na postawione pytania, ustalając na 
bazie wcześniejszej diagnozy, do czego będziesz teraz dążyć.  
Ustal, co na ten moment możesz zmienić korzystając ze stanu 
relaksu i pamiętaj - dobrze uzasadnij, dlaczego to jest dla ciebie  
tak ważne. Uzasadnienie wzmacnia motywację, więc pamiętaj, 
abyś sam siebie przekonał do wykonania postawionego 
przed sobą celu. Zapraszam do wykonania ćwiczenia poniżej, 
dopisując oczywiście dalsze cele w Księdze Wędrowca. 
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Zapisz, jaką nagrodę dasz sobie, kiedy będziesz robił  
to systematycznie, realizując powyższy plan. 

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

Wędrowiec usiadł wygodnie w swoim ulubionym miejscu nazywanym 
Gabinetem Tworzenia i ubrał szaty Geniusza. Następnie otworzył 
Księgę Geniusza i rozpoczął spotkanie ze sobą. Cisza pomagała mu 
rozpoznać emocje, a ciekawość uruchomiła wyobraźnię.

Zachęcam i ciebie do podroży w odkrywaniu swoich potrzeb i 
odnalezienie swojego Geniusza. 
Aby jeszcze lepiej korzystać ze stanu relaksu staraj 
się wciąż ulepszać swoją zdolność do osiągania tego 
stanu. Wykorzystaj do tego narzędzia, które pozwolą  
ci rozpocząć swoją przygodę z relaksem.

Wynikiem ćwiczenia z diagnozy mogło być ustalenie  
przez ciebie trudności, kiedy chciałeś się zrelaksować 
zamykając oczy. Napisałam wtedy, że przy oporze do stanu alfa  
należy poprzedzić to dodatkowymi czynnościami. Ćwiczenie 
poniżej jest podpowiedzią, jak to zrobić.
 
Podążaj za Geniuszem, który uwielbia odszukiwać relaks nie 
tylko korzystając ze stanu alfa, ale z innych czynności, które 
niosą energię w relaksie. 

Narzędzia
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Narzędzie 1
ŚWIADOMY RELAKS UKRYTY  
W CZYNNOŚCIACH DNIA 
KROK 1 - DEFINIUJĘ

Ustal, które z wykonywanych przez ciebie czynności 
wprowadzają cię w relaks, czyli taki stan, że potrafisz  
się oderwać się od natłoku spraw i myśli. Ustal,  
czy jest to spacer czy pływanie, czy może patrzenie w niebo. 
 To może być każda czynność, która sprawia, że odnajdujesz  
siebie w pogoni za chwilą dnia. Zapisz je poniżej lub w Księdze 
Geniusza.

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

Narzędzie 2
ŚWIADOMY RELAKS UKRYTY  
W CZYNNOŚCIACH DNIA 
KROK 2 - PRAKTYKUJĘ 

Wiedząc już, które czynności sprawiają, że potrafisz chociaż  
na czas ich wykonywania wyłączyć się z pędzących zadań, 
rozpocznij od dziś je praktykować. Ćwiczenia czynią z ucznia 
mistrza. Zrób sobie plan dnia, tygodnia, w którym je uwzględnisz, 
zaczynając od kilku minut dziennie. Jeżeli jest to czytanie  
książki, zacznij od jednej przeczytanej strony i dołóż kolejnego 
dnia kolejną stronę więcej. Ważne aby zacząć działać.

Dzięki temu ćwiczeniu oznajmiasz sobie, że potrafisz znaleźć 
czas na czynności, które uwielbiasz. Pamiętaj, umysł potrzebuje 
zadań, które pozwolą mu świadomie odpoczywać, nie myśleć  
o niczym, co spina czy blokuje. Zacznij już dziś, teraz,  
a zobaczysz z jakim poczuciem satysfakcji położysz się spać.  
Nie wierz w ani jedno moje słowo, a jedynie sprawdzaj,  
jak to działa. 

Mój doskonały plan dnia:

dzień 
tygodnia mój sposób na relaks to:

godziny  
w których 
masz czas  
na relaks

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela
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Narzędzie 4
STAN ALFA W PRAKTYCE 

Zamknij oczy, korzystając z praktyki, którą nabyłeś  
z wcześniejszego ćwiczenia i wyobraź sobie, jak stajesz  
się umysłem. Następnie, wyobraź sobie, jak spokojnie 
wchodzisz w stan alfa. Pobądź w tym stanie przynajmniej  
przez kilka minut, aby poczuć ten stan jak najpełniej.  
Sprawdź, jak się czujesz, kiedy jesteś w tym stanie, czego 
teraz potrzebujesz jako umysł, odbierz wszystkie informacje  
i zapamiętaj je. Możesz przywołać też symbol dla tego 
doskonałego stanu jakim jest stan alfa. Narysuj symbol relaksu:

Zapisz spostrzeżenia dla tego ćwiczenia poniżej. 
……………………………………………………………
Narzędzie 5
UMYSŁ GENIUSZA W RELAKSACJI 

Pamiętając obraz umysłu w stanie alfa z poprzedniego 
ćwiczenia zobrazuj, narysuj, jak wygląda twój umysł  
w stanie doskonałego relaksu. Weź kolory i maluj.  
Nie zastanawiaj się nad tym, niech ręka sama płynie  
po kartce. Spróbuj podczas rysowania wczuć się w ten stan 
relaksu, który daje nieograniczone możliwości odprężenia  
i regeneracji. Wyobraź sobie, że osiągasz go z łatwością  
i bez wysiłku, że regenerujesz wtedy wszystkie swoje siły.  
Twój umysł się odpręża, a ciało zdrowieje. 

Narzędzie 3
STAN ALFA W PRAKTYCE

Teraz czas na ćwiczenia wprowadzające cię w stan alfa.  
To oczywiście propozycja, abyś mógł samodzielnie ćwiczyć.  

Przypomnę ci teraz sposoby na osiągniecie stanu alfa. 
Wybierz ten, który do ciebie przemawia, zajmij wygodną 
dla siebie pozycję i na początku ćwicz kilka minut dziennie. 
Z czasem zauważysz, że z chęcią wydłużysz sobie ten czas 
obserwując dobrodziejstwo tego stanu:

1. wpatruj się długo w punkt ponad linią wzroku. Utrzymuj 
ten stan bezruchu, aż do pierwszego mrugnięcia, wtedy 
możesz zamknąć oczy – oddychaj spokojnie;
2. zamknij oczy i weź głęboki wdech, zatrzymaj  
go i powoli zrób wydech, powtarzaj pracę z oddechem,  
aż do całkowitego wyciszenia i relaksu;

3. powoli policz od 1 do 10 – przy 
czym zaznaczasz, że kiedy doliczysz  
do 10, uzyskasz stan całkowitego relaksu i wyciszenia,  
czyli stan alfa. Odlicz spokojnie i oddychaj głęboko;

Kiedy uzyskasz stan alfa, pobądź w nim tak długo, jak długo 
potrzebujesz. Następnie, na znak wyjścia z tego stanu,  
weź bardzo głęboki wdech i wydech, otwórz oczy i z 
radością wróć do tu i teraz, czyli swojej rzeczywistości. 

Ważne jest też to, abyś podczas tego ćwiczenia pozwolił 
sobie na uwolnienie od wszystkiego, co masz jeszcze 
załatwić czy wykonać. Gdyby coś takiego krążyło  
ci po głowie, powiedz sobie, że za dokładnie 10 minut 
wszystkim się zajmiesz, a twój umysł będzie jeszcze lepiej 
do tych zadań przygotowany i znajdzie na ich wykonanie 
doskonały sposób. 

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
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Zapisz teraz wszystkie odczucia, które ci towarzyszyły podczas 
rysowania i wizualizacji. 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Co chciałbyś sobie dać?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Co sprawia, że posiadasz spokój?

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

Narzędzie 6
SYMBOL STANU RELAKSU W PRAKTYCE 
 
Kiedy tylko poczujesz chęć wejścia w stan doskonałego stanu 
relaksu, przywołaj w wyobraźni symbol relaksu i umieść  
go ponownie w miejscu na twojej głowie, które poczujesz,  
że jest odpowiedzialne za relaks i wyciszenie. Możesz  
dotknąć ręką tego miejsca, jakbyś wprowadzał 
ten symbol do swojego umysłu. Możesz  
to ćwiczenie wykonać, kiedy ktoś z tobą rozmawia  
i czujesz, że stan twojego podenerwowania wzrasta. 
Wystarczy wtedy tylko wrócić do tego obrazu i ruchem 
dłoni umieścić go w głowie. Można też skorzystać z tego 
ćwiczenia przed wejściem w stan alfa, bowiem stanowi  
on doskonale narzędzie do przygotowania świadomości  
do pracy w tym stanie.

Narzędzie 7
AFIRMACJA DLA DOSKONAŁEGO STANU 
RELAKSU 

Napisz swoją afirmację dotyczącą otwartości na korzystanie  
z własnej przestrzeni świadomego relaksu, która jeszcze lepiej 
pozwoli ci zmieniać swoją rzeczywistość. Niech ta afirmacja 
towarzyszy ci każdego dnia, kiedy będziesz pracował z tym 
zagadnieniem.
Pamiętaj, że afirmacja ma wspierać twoją regenerację  
i uaktywniać zdolność wchodzenia w stan witalnego wyciszenia. 
Powtarzaj ją tak często jak tylko potrafisz.

MOJA AFIRMACJA:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
                   
Zadbaj, aby nic i nikt ci nie przeszkadzał i sprawdź, jak działa 
stan alfa, czyli najgłębszy stan relaksu i wyciszenia korzystając 
z techniki specjalnie w tym celu nagranej. Jest to technika, 
która pozwala ci ćwiczyć wejście w ten błogi stan dla umysłu  
i ciała. Możesz z nią pracować, kiedy tylko będziesz miał 
ochotę wyciszyć się, jak również jest ona idealna, aby korzystać  
z niej na co dzień, dbając o swoje siły witalne, tym samym  
nie doprowadzając do ich wyczerpania.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

TECHNIKA - SPOTKANIE ZE STANEM RELAKSU 
Pamiętaj o odsłuchaniu przygotowanych do tego spotkania 
technik.

Technika



1. Wypisz wszystkie myśli, które przychodzą ci teraz do głowy po spotkaniu ze sobą. Zapisz to, co nowego dowiedziałeś 

się i jak możesz to wykorzystać na co dzień. Nie analizuj ich  po prostu wypisz.

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

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

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

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

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

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

2. Określ i zaznacz na skali poniżej swoją dalszą gotowość do realizacji tematu i wprowadzania zmian.  
Ustal co może motywować cię do wykonywania ćwiczeń.

1 – całkowity brak gotowości, 10 – najwyższa gotowość

3. Podziękuj sobie za wyjątkowe spotkanie w poznaniu siebie....

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione..

potrafisz:

• rozpoznać i zastosować różne formy relaksu
• korzystać ze stanu alfa

• systematycznie planować swój dzień  
uwzględniając relaksację.

Podsumowanie



 

Odpoczywasz 

„Odpocznij. Pole, które odpoczęło,  
daje obfite plony.”

- Publius Ovidius Naso

Historia

„Spotkanie ze stanem relaksu to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam  
się z taką formą relaksu jaką jest stan alfa. Wcześniej słyszałam oczywiście o medytacji, ale wydawało mi się, że to nie dla mnie. 
Wyobrażałam sobie, że to takie długie siedzenie w bezruchu i niemyślenie. Taka forma zupełnie mi nie odpowiadała, bo moje życie  
jest zabiegane, dużo pracuję, a przecież muszę też znaleźć czas dla rodziny. Bałam się też, czy potrafię taki stan osiągnąć, bo wydawało 
mi się to bardzo trudne. Do pierwszego wejścia w stan alfa z początku podchodziłam nieufnie, bo bałam się, że nie potrafię, że to będzie 
trudne dla mnie, że może usnę. Ale nic z tych rzeczy. Głos prowadzącej był spokojny i kojący, wprowadził mnie w stan relaksu i błogości.  
I już nie zastanawiałam się, czy potrafię, tylko po prostu trwałam w tym stanie. To było fantastyczne uczucie. Wiem, że chociaż początkowo 
mogę nie umieć sama wejść w taki błogi stan relaksu, to z pewnością będę to robić jak najczęściej. Nauczę się i będę wykonywać to ćwiczenie 
odsłuchując techniki relaksu. Już nawet mam pomysł na mój własny, domowy kącik do relaksu. Ozdobię go pięknie, wtedy nawet krótki relaks 
w ciągu dnia da mi siłę do dalszych zadań. Chcę też wykorzystać ten stan do szukania rozwiązań, które trudno zobaczyć w zabieganym 
codziennym życiu. Dziękuję.”         
                                                                                                                                                                                       Adela

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Po spotkaniu ważne jest, aby odpocząć. Pozwól ułożyć  
się w tobie wiedzy, którą zdobyłeś o sobie samym. Zostaw  
ją na chwilę, nie analizuj, nie myśl o tym. Pozwól jej pracować  
w twojej podświadomości. Żyj swoim życiem, daj odpocząć 
ciału i umysłowi. Ważne przy tym jest to, aby podczas  
tego odpoczynku pić dużo wody, słuchać przyjemnej muzyki, 

spotykać się z ludźmi przychylnie nastawionymi  
do świata, tańczyć lub w inny sposób poruszać 
ciało, wypoczywać aktywnie. Idź na spacer, wsłuchaj  
się w naturę, pobiegaj, medytuj – rób to, co sprawia 
ci przyjemność.  Nie odkładaj odpoczynku na później,  
daj sobie do niego prawo.
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