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Anyucsúcs - 7. levélkéd   

 

 
Szeretettel köszöntelek! 

Mától olyan területekre is elmerészkedünk, ami már nem is annyira 
egyértelmű, mint az étkezésünk, vagy a lakásunk.  

Elalvás és ébredés 

A nap végére a legtöbben úgy kiütjük magunkat, hogy csak eldőlünk, 
mint egy homokzsák. És még logikusnak is tűnik azt a kevés alvásidőt 
azonnal elkezdeni. Mi több, egyáltalán nem tűnik ésszerűnek, hogy 
lámpaoltás helyett, még bármivel tovább húzzuk az időt. 

Pedig de... 

Ha az elalvásnak és az ébredésünknek megadjuk a módját, meglepő 
dolgokat tapasztalhatunk. 

Az elalvással kapcsolatos első pozitív jelek, általában már pár nap 
után kopogtatnak. Meglepve vesszük észre, hogy kevesebb alvásidő 
mellett, pihentetőbb az éjszaka. Reggel energikusabban és jobb 
hangulatban ébredünk. Ez már önmagában sem semmi. 

Pedig még van folytatása, de arról később… 

Van tehát valamiféle szabálya annak, ahogy illik nyugovóra térni?  
Úgy gondolom, van. Érdemes ráéreznünk, aztán saját magunkra 
igazítani.  
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Most sem szentírás, amit mondok. Csak próbáld ki, és ha beválik, Te 
fogod megtölteni tartalommal. 

Akkor most meditálunk? 

Ezen a ponton szoktam egy csomó levelet kapni, hogy „Péter akkor 
most meditálni fogunk?” 

Meditálni – jelentsen ez a szó bármit is - mindeniknek valami más... 

Van, aki keresztbetett lábbal elücsörög pár percig, van, aki teljes 
extázisban mantrázik órákon keresztül. Millió könyvet olvashatsz a 
témáról, és sok technikát megtanulhatsz. 

A kérdés most inkább az, mit várjunk ettől a néhány perctől? 

Elcsendesedünk 

A cél, hogy pár percre képes legyél elcsendesíteni a gondolataidat.  

Erre az elcsendesítésére, és a belőle fakadó nyugalomra ösztönösen 
vágyunk. Megpróbálunk feloldódni egy táj szépségében, egy zenében, 
egy ölelésben. De ritkán sikerül. És ahelyett, hogy ehhez bármi 
segítséget kapnánk, mintha minden körülmény ellenünk dolgozna. 
Egyszerűen nincs hová elbújni a felkorbácsolt gondolataink és általuk 
gerjesztett érzések elől. 

Erre kínál megoldást, ha kicsi és türelmes lépésekkel megtanulunk 
elcsendesedni. Ma elkezdjük. 
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Elcsendesedem perceim 

Kisgyerekként a meghallgatott esti mese hangol az elalvásra.  

Felnőttként is szükséged van a ráhangolódásra. 

Ma elkezdjük az ismerkedést egy valószínűleg teljesen új szokással. 
Ha nincs benne semmi rutinod úgy is rendben van! Ez egy nagyon 
kellemes szokás lesz, amit élvezet lesz kialakítani. 

Legyen meghitt  

Először is intézz el mindent.  

Zuhanyt, fogmosást, óra és telefon állítgatás, pakolás, stb. 

Vonulj el a lakásod egy nyugodt, békés, meleg szegletébe, amit előre 
találj ki és „rendezz be”.  

Ha teheted, rendezd be magadnak ezt a kis kuckót állandó 
kellékekkel. Egy élő virág, egy színes párna, egy kedvenc szőnyeg, egy 
kis mozgásra alkalmas polifoam, vagy jógaszőnyeg, valami, amin 
kényelmesen ülhetsz néhány percet, egy mécses, vagy ha szereted 
füstölő. Ha úgy akarod, egy kis zene. Egy nagy pohár tiszta víz, vagy 
egy bögre nyugtató, gyümölcs, vagy gyógynövény tea.  

Előre írd le! 

Javaslom, hogy készíts 1-1 szavas feljegyzést, vázlatot a levél 
„gyakorlati részéről”, hogy este, elalvás előtt már ne kelljen a szöveget 
bogarásznod. 
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Ülve nem alszol bele 

Nagy gyakorlat kell ahhoz, hogy kényelmesebb fekvő pozícióban ne 
aludj el, ezért fogunk ülni. 

Foglalj helyet a „szőnyegeden” és néhány légzésig irányítsd a 
figyelmed a testedre. Figyeld meg, milyen érzés a szőnyegen ülni? 
Nyom, kényelmes? Milyen a hátadat egyenesen tartani?  

Legtöbbünknek időbe telik megszokni a talajon ülést.  

Székhez szoktunk, és a hátunk izmait is csak akkor használjuk, amikor 
nagyon muszáj. A helyes tartás megtartása ülés és állás közben, 
hamarosan egyre könnyebb lesz!!  

Az energia áramlása szempontjából a jó tartás létkérdés. 

A hátadnak, térdeidnek kényelmesebb lehet - főleg kezdetben - ha 
kicsivel magasabbra ülsz, mint a padló. Jógás (blokk), fa tégla, bármi 
jó, ami nem túl puha! Ha megy, ülj laza törökülésbe. Ha túl fárasztó, 
keresd meg a megfelelő ülő pozíciót. 

Ha más módon nem esik jól, akkor enyhén, támaszd a hátadat 
mondjuk a kipárnázott falnak. De a hátad maradjon egyenes. 

Lélegezz! 

Csukd be a szemedet, és irányítsd figyelmedet a lélegzésedre. 

Kezdetben a figyelemmel az irányítást is egyből átvesszük, de ez is 
teljesen rendben van. Kikapcsol, ha megfigyeled, ahogy az orrodon 
beáramló levegő hűvösebb, a kiáramló melegebb.  
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Figyeld meg, hová áramlik a levegő? A mellkasod, vagy a hasad 
emelkedik-e inkább? Minden pont úgy jó, ahogy van! Közben jöhetnek 
a gondolatok, külső zajok, hagyd őket jönni-menni.  

Ellazul és elnehezedik 

Figyelmeddel kövesd végig a tested minden részét a fejed búbjától a 
lábujjaid végéig. Ahol épp tartasz, azt a részt próbáld ellazítani. Érezd, 
hogy kisimul, jólesően elnehezül. Van, akinek segít, ha egy képzeletbeli 
ecsettel simítja végig a testét. 

Mindenre jusson figyelem. A fejbőröd, homlokod bőre, szemhéjad, az 
arcod, a két füled… bal kar, jobb kar az ujjhegyekig, törzs, bal és jobb 
láb. Ne maradjon ki semmi. 

Vedd észre, ha valahol feszültséget, eltérő hőmérsékletet, bármi mást 
érzel. Csak vedd észre, nincs vele semmi teendőd. 

Kellemes meleg járja át 

Folytatásként képzeld el, hogy a Nap meleg sugarai kellemes meleget 
árasztanak a testedre, és a meleg szétáramlik benned. 
A sugarakat pedig a figyelmeddel oda irányíthatod, ahová csak 
szeretnéd. Ahová figyelsz, oda áramlik a meleg is.  
Az ecsetsimításhoz hasonlóan, a kellemesen meleg napsugarakkal is 
simogasd végig az egész testedet. Lassan… 

Ne hagyj ki semmit! Vedd észre, ha valahol eltérést tapasztalsz.  
Ahol jól esik elidőzni, ott maradj tovább! 
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Ha végig értél, egy utolsó nagy aranyszínű sugárba, mint egy nagy 
puha kabátba, burkolózz be, és sutty be az ágyba. Mára engedj el 
minden gondolatot! Szép álmokat! 

Megjegyzés: ha hiszel Istenben és esténként imádkozol, vagy bármi 
hasonló szokással zárod a napodat, akkor próbáld ki, hogy előbb 
„beszélgess”, és kövesse ez a gyakorlatsor. 

Folytatjuk! 

Mosolygós napokat kívánok Neked! 

Két nap a következő levélkédig…    

Kérdezz, írj, jelezz vissza… 

Szeretettel: Péter 


