
Kedves Kollégák, Diákok! 

Ebben a megváltozott világban, ahol könnyen eluralkodik a pánik, óriási szükség van a 

mentális állapotunk tudatos erősítésére. 

Mi tudsz tenni magadért? 

• zenehallgatás 

A stabilitás megőrzésének egyik nagyon egyszerű módja, ha zenét hallgatsz, ami 

fokozza a mentális egyensúlyi állapotodat, elősegíti a jó közérzeted. 

Szeretném neked megmutatni, miként használd a zenét, hogy agyad tanulásra 

hangolódjon. 

Azt javaslom, egy héten át élj együtt ezekkel a zenékkel: 

o https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA 

o https://www.youtube.com/watch?v=GVsPkM2miy0 

Ahogy hallgatod a zenét, azonnal kedvező hatást tud gyakorolni az agyadra és tested 

többi részére. Valahányszor alkalmad adódik, minden különösebb elvárás nélkül hagyd, 

hogy hasson rád a két zenemű. Ne csak tanulás közben szóljon, hanem amikor pihensz, 

olvasol. Egyszerűen legyél együtt a zenével! Ez a két mű ellazítja a tested és optimális 

tanulási állapotot teremt. 

• képzőművészet 

Minden alkotás megjelenít magunkból valamit. Énerősítő, önbizalom növelő hatású. 

Emellett hatalmas örömet okoz az alkotó számára. 

Egy versenyre hívlak! 

Az elkövetkező 4 hétben várom az alkotásaitokat, a 4.hét végén értékelünk. Nincs 

kikötés, bármilyen képzőművészeti alkotással jelentkezhetsz! 

• légzés 

Ha heves érzelmeket élsz át, esetleg feszült vagy, a légzésed megváltozik. 

Elgondolkodtál-e azon,hogy szapora, vagy felszínes légzésed is előidézheti a 

szorongást, de a pánikállapotot is? Fizikai, szellemi és érzelmi életünk alapvető 

összeköttetésben áll légzésünkkel. 

Ha bármikor azon kapod magad, hogy izgatottságodban visszatartod a lélegzeted, vagy 

hirtelen belélegzel, csak végezz egy nyugodt és egyenletes kilégzést és újra 

természetes módon kezdesz majd lélegezni. 

Kezdetnek ezt megpróbálhatod: 

o Légzőgyakorlat kezdő:  https://www.youtube.com/watch?v=cZisGdEg1HY 

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=GVsPkM2miy0
https://www.youtube.com/watch?v=cZisGdEg1HY


• mozgás 

A végére hagytam, de igen fontosnak tartom, hogy a mozgás legyen benne a 

mindennapjaitokban. Jogos lehet a kérdés,de hol mozogjunk? 

Elég egy szőnyeg, vagy a lakás egyik sarka és máris kezdődheta JÓGA. 

o Napüdvözlet gyakorlat:  https://www.youtube.com/watch?v=rjHYNCvJc-o 

Ez az érzelemközpontú mozgásforma is a segítségünkre lesz abban, hogy jobban 

érezzük magunkat. 

 

Pillanatnyilag ezek az eszközök jutottak eszembe. Rövidesen ismét jelentkezem. 

Ha van témád, aminek kifejtéséről örömmel hallanál, keress meg! 

 

Azoknak a diákoknak - akik konzultáció keretében nálam jártak - fel tudom kínálni, hogy a 

továbbiakban online formában folytatjuk a munkát. 

Aki kérdezni szeretne, bizonytalan,nehezen tájékozódik a megváltozott világunkban-hívjon, 

írjon, keressen! 

Skype: petoadel 

E-mail: peto.adel@perlasca.hu 

Telefon: +36-20-968-0225 

https://www.youtube.com/watch?v=rjHYNCvJc-o

