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lélegezd be a fényt, engedd ki a sötétséget



végy egy kis légző szünetet 
Számodra mit jelent a lélegzés? Jobbára csak levegőt be - levegőt ki? Ha így is
van, írd le részleteiben, hogy a szíved és elméd mit idéz fel benned erről a
tüdődet átjáró szépséges levegőről.

 

Azért mégiscsak jól tudod, hogy a légzés sokkal többről szól, mint a gázok puszta
cseréjéről. Emlékezz vissza némely érzésre, érzelemre, melyek ki-be közlekedtek
a lényeden, míg a légzés „egyszerű” feladatát végezted. Írd le ezeket. 

Most pedig kapcsolj magasabb fokozatra. Azoknak a képeknek és a hozzájuk tartozó
érzelmeknek a folyamát, amelyeket belélegzel és elengedsz, tudatosan irányítani
vagy képes. Írd le a követendő menetét néhány olyan saját légzőgyakorlatnak,
melyek során magadba hívsz bizonyos életigenlő érzelmet, míg más állott, nem-
kívánt érzelemtől megválsz.

Életerő Élénkítő Gyakorlat

Csillapítsd a levegőnek a tüdődbe való be- és kiáramlását azáltal, hogy a mellkasod
tágra nyitod a mély és lassú, orron át történő belégzés számára, míg a rekeszizmaid
behúzod. Itt tarts néhány pillanatnyi szünetet.
Kilégzésnél, megint az orrodon át, s most még lassabban, mint ahogy az imént
beszívtad, gyengéden de maradéktalanul hajtsd ki a levegőt a tüdődből, a
rekeszizmokat ellazítva. Itt állj meg újra egy picit.

Ha a közelmúlt tanított nekünk valamit a levegő magunkhoz vételéről, akkor az az, hogy
ne tekintsük a légzést teljesen magától értetődőnek. Úgy tűnik, még egy csomó mindent
tanulhat mindegyikünk arról, milyen is a jobb légzés.

Vesd el a sekély légzés szokását. Végezd ezt a gyakorlatot a szabadban vagy nyitott
ablak előtt:

Ismételgesd ezt a gyakorlatot amennyit jólesik. Nyugtatólag fog hatni az
idegrendszeredre, csökkenti az esetleges idegességed, illetve a szívritmusod is a
kívánatos szintre állítja.



„Az élet mércéje nem az, hogy ki hányszor vesz levegőt,
hanem hogy milyen lélegzetelállító élményekben van részünk.”

- Eredete Ismeretlen

„A légzés, ez a csodálatosan egyszerű és jobbára öntudatlan cselekvés
egyszersmind összetett leképeződése az általános egészségnek, az érzelmi

kiegyensúlyozottságnak és a tudat állapotának. Légy tudatos légző.

- Magyar Roland

a légzés önműködő

semmit nem jelent nekem

ha nem bírnék lélegezni, kitalálnék valami mást,

talán

vagy mégsem?

bizonyosan nem.

de akkor MIT IS JELENT A LÉGZÉS NEKEM tulajdonképp? 

az életet magát.

hogy másnap mindig jelen vagyok, szeretni és együttérezni

na de miféle levegőt vágyom belélegezni? 

tisztát, természetesen

ami nekem megadatott

de vajon mindenki részese ennek a kiváltságnak?

nem - de elérhetjük, hogy mindenki és minden ihasson tiszta levegőt, 

igaz? 

hát persze! csak kint kell élnünk vidéken.

és hogy hol szeretek lélegezni?

a szabadban kirándulva vagy egy szélmentes nap otthon.

de miért is lélegzem?

hogy maradhassak szeretni a következő nap,

megtanulva egyre hálásabbnak lenni azért, amim még nincs meg

tehát a légzés mégiscsak JELENT valamit nekem
na és számodra mit jelent lélegezni?                                                             



Naplóindítók
Mit érzek, amikor lehunyom a szemem és mélyen lélegzem a természetben?

És amikor lehunyom a szemem, ki-belélegezve, a szemhéjaim mint átláthatatlan
szemfedél, bízom-e eléggé a vadonban? 

Biztonságban érzem magam odakint? 

Le tudom-e kellőképpen lassítani a légzésem ahhoz, hogy ellazulhassak? 

Vajon boldogságot szippantok-e be szándékosan, minden légvétellel?

Utazás a mélylégzésbe

dönts úgy, hogy mindennap hálát lélegzel be, el nem feledve,
hogy kilégzéseddel értékeld mindazt, amit az élettől kaptál

Sokan tekintjük a légzést magától értetődőnek. Elvégre egy túlélő működésrendszerről van
szó, amely az életünk túlnyomó részében magától működik, a tudatalattink vezérletében.

Mindazonáltal vannak időszakok, amikor nem árt a légzéseddel és a tüdőddel való kapcsolatod
feljavítani. Ennek érdekében légy nagyobb figyelemmel a be- és kilégzéseidre. Tudatosítsd
önmagadban azt a feltétel nélküli hálaérzetet, amely az elmédben és testedben szunnyadozik.
Hozd működésbe ezt a hálát a légzéseden keresztül, egyszerűen erre irányítva minden
figyelmed.

Egyúttal a szívritmusodat és a vérnyomásodat is szabályozhatod, segítheted a
hormonelválasztásod, illetve az irányításod alatt tarthatod és gyógyíthatod a szellemi-lelki
állapotodat. 

Amint ki-belélegzel ne feledd megköszönni a kapott levegőt a fáknak és óceánoknak. 

Ahogy egyre jobb gondját viseled a tüdődnek, töprengj el rajta, hogy mit jelent a Föld tüdejét is
jóegészségben tartani: az erdőket, óceánokat, folyókat, tavakat és még annyi minden mást. 



A pontozott vonal mentén vágd ki,
Majd fogd a kereted és rajta át

Tekints a szabadba!
Figyeld meg a levegő minőségét

Nézd a felhők mozgását
Érezd az elhaladó szelet amint be- és kilélegzel.

Persze ezt a legjobb a szabadban végezni
Mindenféle digitális készülék nélkül.

 
Elkészítheted a saját természet keretedet is

Ágakból, fából, használaton kívüli hímzőkeretből, stb.
Hogy minél több értelmet nyerjen

A természetben Töltött időd,
Használd a keretet legalább 5 percen át.

 
 

Természet Keret



Naplóindítók
8 illat a természetben, amit szeretek belélegezni:

Csak a móka kedvéért, 3 amit viszont nem:

Belégzéskor Nyugalmat érzek.
Kilégzéskor Könnyedséget érzek.



Mesébe Vezetők

Volt egyszer egy fiatal lány, aki zamatos vad áfonyát szedett. A reggel naposnak
indult, ám mostanra felhők gomolyogtak szerte az égen. Amint feltekintett a
gyűjtögetésből, a lány szemei megakadtak egy árnyon - nem volt egyedül. Lélegzés...

 

Mi biztosítjuk az első bekezdést, a történet többi részének megalkotása rád vár, de
mindenképp foglald bele a hálád a Földnek!

Egy hosszú és eseménydús hét múltán végre sikerült időt szakítanom rá, hogy hátizsákba
rakjam az uzsonnás dobozom és a vizespalackom, hogy előhalásszam a túrabakancsomat a
szekrény hátuljából és kilépjek az ajtón egy hosszabb sétára. Izgatottan vártam, hogy eljussak a
városon kívüli vízeséshez. Csaknem rohantam végig az utcákon, s így hamar magam mögött
hagytam a sűrejét - már elfogytak a boltok és a magas épületek a látteremből. Csak ritkás
házak maradtak, melyek némelyikénél kutya üdvözölt ugatva. Hamarosan megpillantottam az
erdőt a távolban, a hajladozó fák szépséges lombsátrát. Keresztülfutottam egy virágos réten, ami
boldog méhektől zsongott, majd nagy hirtelenséggel megálltam, behunytam a szemem és a
megkönnyebbülés egy sóhaja szakadt ki belőlem. A vízesés ösvényén lassacskán ráeszméltem,
hogy szemek követnek...

Hát nem érdekes, hogy a legnagyobb felismeréseink némelyike éppen alvás közben
születik? Most egy röpke koradélutáni szundira feküdtem le a szüleimmel. Nem
rajongtam az ötletért, de mégis belementem. Egy náthából kilábalóban Anyu
bugyborékolt a tudatfelszín alá először, aztán pedig Apu ismerős száraz horkantásait
rögzítettem, amik egyszerre ijesztőek és nyugtatóak. Most én következtem, amikor a
hatalmas moccanatlanságban, ami a házon és környékén ült, meghallottam és éreztem,
amint hosszú szünetekkel, egy irtózatos nagy mellkas emelkedett és süllyedt alattam.
Bizonyosan tudtam, hogy ez nem más, mint Gaia, a Földanya személyesen...



További Naplóindítók Légzéshez
A saját életem során tanúja voltam-e levegőminőség romlásnak ott, ahol élek?

Ha nem, véleményem szerint minek köszönhető, hogy a levegő friss és tiszta
maradt?

A legjobb levegő, amit valaha be- és kilélegeztem,                                                 volt.

Föld Révület
Lélegezd be a világmindenség fényét

Minden reggel, ahogy kilépsz a bejárati ajtón, fejezd ki a hálád egy új napért.

Tarts egy tudatos szünetet amint az első frissítő korty szabad levegőt szürcsölöd,
megnyílva a Világmindenség fénye előtt, hogy az átjárhassa a tüdőd. Itt az idő a
képzelőerőd használatára, felidézve bármilyen színt, amely a megérzésed szerint a jelen
naphoz legjobban illik.

 
Hagyd, hogy a fény-levegő feltöltse a lényed, míg ötig számolsz, aztán kilencig számolva

engedd ki, majd ismételd ezt meg néhányszor. 
 

Amíg így teszel, hunyd le a szemed, képzeld el, ahogy ez a tüneményesen tiszta erő
visszaállítja az egyensúlyod és visszavezet az érzékeidhez. 

 
Én a Földön vagyok földelt. A Föld énbennem földelt. 

 
Érezd a hálát ebben a kijelentésben amint jobb légzéssel kelsz fel.

Ha igen, mit fogok tenni ez ügyben? 
Először is felismerem a gondot, majd pedig lépéseket teszek, hogy javítsak a
levegő minőségén a helyi közegemben: kevesebb autózással, több sétával vagy
kerékpározással, faültetéssel vagy kert telepítéssel, elvadítva a telkem végét, stb. 

(dátum és helyszín)



Hála A Földnek Gyakorlat
Egy nap ebben a hónapban, vagy ahány nap csak lehetséges, akár mindennap - 

a te feladatod, hogy kifejezd a föld iránt érzett és egyre növekvő hálád.
egy percig vagy tízig, de időt kell szakítanod arra, hogy:

A Fák Alatt Lélegezz
válassz egy napot, amikor kimész a szabadba, mindig az időjárásnak megfelelően öltözve.

üldögélj egy facsoport - vagy akár egyetlen fa alatt.
mosollyal az arcodon, a tüdődbe és szívedbe áradó oxigénért való rajongással,

végy több mély levegőt, annyi hálát szívva magadba a fákért, amennyit csak tudsz.
lazíts, hajlongj, néhány pillanatra válj magad is fává.

csupáncsak lélegezz.

egy közeli helyen
egy közelmúlt időben
a fű szebben zöldelt
a fák magasabbra nőttek
az ég patyolatnak látszott
egyszerre behemót gépek tűntek fel
őrlő szerkezetek teljes flottái
félelemoszlató „haladás”
hogy a pocakunkat salakkal tömje
és mi még boldognak hittük magunkat
eléggé.
erdők kerültek vágásra, földet forgattak fel
amint a nép galambdúc nyílásaiból figyelt
nagyvárosaink bedugultak, ők a füstgázra kenték
az emberi haladás szükségszerű melléktérmékére
repülj messze hazulról, galambocska
és még szippanthatsz a friss légből
ahol az erdők bátor vadsággal állnak a sarkukon
nyeld, csak nyeld, hol egyik, hol másik orrlyukon
hagyd, hogy a fenséges levegő elárassza a tüdőd
reménnyel telítve a véred
újraélve a régmúltat, lélegezz be
fényesebb jövőt teremtve, lélegezz ki
be és ki, kint és bent
amint magadhoz veszed a légzéshez való jogaidat
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Pihenj, lélegezz. 
Javíts a világegyetemen, 

aztán kezdd elölről.

Egészítsd ki aFöld rajzát a saját fáiddal. Színezd ki és élvezd!


