
Zeszyt Ćwiczeń

żyj uważniej
Małe kroki do dużej zmiany, 

czyli od czego zacząć uważniejszą podróż przez życie.
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Praktykujmy razem

Zapraszam Cię w wyjątkową podróż, która zmieniła i cały czas zmienia jakość
życia wielu ludzi na całym świecie. To podróż pełna uważności, życzliwości,
ciekawości i wielu osobistych odkryć.

Oczywiście wszystko pod warunkiem, że się w nią aktywnie zaangażujesz. Uwierz
mi jednak, to naprawdę niewielki wysiłek w stosunku do tego, co możesz odkryć        
i co możesz zyskać dzięki uważniejszemu życiu.  

Daj sobie prezent, który nie straci na wartości i nie wyjdzie z mody, za to będzie
Ci służyć stale i to we wszystkich obszarach Twojego życia.

Witaj! Jestem Agnieszka
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Zacznijmy jednak od tego czym właściwie jest mindfulness?

Moja ulubiona definicja mówi o tym, że „uważność, to świadome doświadczanie tego,
co dzieje się w danym momencie z Tobą i wokół Ciebie – obserwowanie tego         
 z ciekawością, życzliwością i bez oceniania” (Jon Kabat-Zinn).

Uważność może nam pomóc spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy. Czasem
pomaga podjąć decyzję o niezbędnej życiowej zmianie (i to będzie najwyższa forma
dbałości o siebie), a czasem o tym, że wcale nie o zmianę zewnętrzną tu chodzi (a
np. o umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem czy natłokiem myśli). Pomaga
znaleźć sposób by zaopiekować się sobą, nie krzywdząc przy tym innych i by
realizować swoje potrzeby podążając za swoimi wartościami.

Uważność to rzeczywiste bycie z naszym doświadczeniem, bez względu na to czy jest
ono przyjemne czy trudne. Pomaga nam to w pełniejszym dostrzeganiu swojego
życia, lepszym zrozumieniu swoich doświadczeń i reakcji na nie, podejmowaniu
świadomych decyzji, efektywniejszym odpowiadaniu na to, co przynosi nam życie,
stawaniu się tym, kim naprawdę głęboko w sercu jesteśmy, a o kim może trochę w tym
codziennym zabieganiu zapomnieliśmy.

Dlaczego uważność
jest ważna01
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Zainteresuj się głębiej tematem uważności. Możesz poczytać artykuły
lub książkę na ten temat, poszukać znanych Ci osób, które praktykują
mindfulness, pójść na kurs, gdzie pogłębisz zarówno swoją wiedzę,
jak i (przede wszystkim) praktykę. 
Ciekawość i dowody naukowe pomogą Ci zbudować motywację.

Krok 1

Krok 2

Krok 3
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Plan wprowadzenia uważności w życie

Wybierz dowolne dwie praktyki formalne (np. medytację oddechu i
obserwację ciała) oraz dwie praktyki nieformalne (np. uważne mycie
zębów i uważne ścielenie łóżka) - najlepiej takie, w których czujesz
się najswobodniej lub które najbardziej lubisz. 
Pozostań z tym wyborem przez kolejne dwa miesiące.

Praktykuj je regularnie - najlepiej codziennie wykonując przynajmniej
jedną praktykę formalną i jedną nieformalną. Powtarzając te same
praktyki nie musisz się skupiać na instrukcji i zaczynasz wykonywać
je naturalnie. 
Natomiast dzięki systematyczności masz szansę odczuć realne
korzyści z praktyki mindfulness.
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Zapisz od czego chcesz zacząć swoją przygodę z uważnością.
A może uważność nie jest Ci obca? Zdecyduj więc jakie praktyki chcesz
wprowadzić do swojej codzienności i co będzie Ci o nich przypominać.

Uważne notatki
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Uważność to nie jest sucha technika, z której korzystamy jedynie w sytuacji awaryjnej
i w konkretnym zakresie. To podejście, które wraz z rozwojem praktyki, przenika
wszystkie obszary naszego życia. Jeśli rzeczywiście żyjemy uważniej, to efekty naszej
większej świadomości dostrzegamy zarówno w sobie, jak i w najbliższej nam relacji,
w rodzinie, w pracy, w podejściu do wydatków, dbaniu o zdrowie, w jakości
spędzania czasu wolnego i odpoczynku. 

Gdy zaczynamy żyć uważniej przestajemy działać nawykowo na automatycznym
pilocie i zaczynamy świadomiej decydować co rzeczywiście chcemy zrobić, jak
odpowiedzieć na daną sytuację, sprawdzamy czy dana ścieżka jest zgodna            
 z naszymi wartościami i czy chcemy nią pójść. 

Warto równocześnie zatrzymać się na moment i przyjrzeć różnym sferom swojego
życia, sprawdzając jak wprowadzenie drobnych zmian może nam pomóc w
uważniejszym ich doświadczaniu.

Zapraszam Cię więc do przyjrzenia się różnym obszarom swojego życia               
 i dostrzeżenia w nich choćby drobnych elementów, w zakresie których praktyka
uważności mogłaby okazać się dla Ciebie wartościowa.

Uważność w różnych
strefach życia02
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odkładanie na bok telefonu komórkowego podczas rozmowy               
z partnerem/dzieckiem/przyjacielem i uważne słuchanie jej/jego opowieści,

wsłuchiwanie się w potrzeby swojego ciała związane z odżywianiem,
nawadnianiem, aktywnością fizyczną czy potrzebą snu,

badanie, jak wpływa na mnie to, czym zajmuję się zawodowo i jak mogę robić to
bardziej świadomie i zgodnie z moimi wartościami,

przed dokonaniem zakupu jakiejś rzeczy mogę zatrzymać się na chwilę, wziąć
świadomy oddech i jeszcze raz zapytać siebie czy naprawdę tego potrzebuję.

To może być na przykład:
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Uważność wpływa na całe nasze życie
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Koło życia

Duchowość 

Rodzina

Życie
zawodowe

Finanse

Przyjaciele

Zdrowie

Koło życia i mindfulness
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Duchowość - która może mieć także
wymiar pozareligijny, np. w zakresie
odkrywania sensu życia czy budowania
głębokich relacji interpersonalnych

Zdrowie - oczywiście nie tylko w zakresie
leczenia z choroby, lecz także w obszarze
dbania o swój organizm i potrzeby ciała

Rodzina - to może, lecz wcale nie musi,
być rodzina biologiczna, to również może
być grupa osób, z którymi jesteś blisko
związana/ny

Przyjaciele - to mogą być także bliżsi i dalsi
znajomi oraz osoby z którymi spotykasz się
w ramach grup, do których należysz

Życie zawodowe - to może być to, które
teraz realizujesz, jak i to, które masz        
 w planach czy o którym marzysz

Finanse - możesz pomyśleć zarówno o
kwestii oszczędności, wydatków, jak         
 i ogólnie swojej relacji z pieniędzmi
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Jak myślisz, w jaki sposób poszczególne obszary Twojego życia mogłyby
skorzystać na wprowadzeniu do nich aspektów uważności? Co konkretnego, nawet
bardzo drobnego, możesz wdrożyć do każdego z nich?

Uważne notatki
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Zmysły… Niby tak oczywiste, że korzystamy z nich przez większość czasu, a jednak,
tak jak o oddechu, potrafimy o nich zapomnieć i używać ich tylko w sposób
automatyczny. Zmysły pomagają nam w odbiorze świata zewnętrznego, jednak zwykle
korzystamy z nich w bardzo ograniczony sposób. Trochę jak przez mgłę.

Tymczasem powrót świadomością do naszych zmysłów, to także świetny sposób na
powrót do bieżącego doświadczenia. Skupiając się na tym co widzimy, słyszymy,
czujemy, czego dotykamy, jaki smak czujemy, naturalnie przekierowujemy naszą
uwagę do teraźniejszości. Uważność na zmysły pomaga nam puścić wewnętrzne
analizy, wyciszyć umysł, rozluźnić napięcie i równocześnie autentyczniej doświadczyć
tego, co akurat dzieje się wokół nas. Dostrzegając z ciekawością i otwartością to co
dociera do nas poprzez wzrok, słuch, dotyk, zapach i smak w bardzo przyjemny
sposób stajemy się uważni i wracamy do świadomego życia.

Mindfulness, to także 
większa wrażliwość na zmysły03
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Uważne jedzenia
Świetnym momentem na praktykę uważności na nasze zmysły jest posiłek. Podczas
jedzenia możemy ćwiczyć kontakt ze wszystkimi zmysłami, równocześnie bawiąc się
tym i czerpiąc znacznie więcej przyjemności z tego, co jemy.

Na początek możesz przećwiczyć uważne jedzenie ze swoją ulubioną przekąską. To
może być kawałek jabłka, orzech, marchewka czy nawet kostka czekolady.

Oczywiście praktykę uważnego jedzenia możesz naturalnie wkomponować w swój
dzień, jedząc uważne śniadanie, obiad (lub przynajmniej jego część) czy kolację,     
 a nawet pijąc uważnie kawę, herbatę lub wodę.

Najpierw z ciekawością przyjrzyj się swojej przekąsce: jakie widzisz
kolory, kształty, powierzchnię?

Weź ją do ręki i poczuj ją w dłoni: jak odczuwasz jej ciężar, temperaturę,
strukturę?

Powąchaj swoją przekąskę: jaki zapach czujesz - może z czymś ci się kojarzy?

Sprawdź czy możesz usłyszeć swoją przekąskę: gdy ją pocierasz, delikatnie     
 w nią stukasz, przełamujesz lub gdy zaczynasz ją gryźć?
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Zauważ smak przekąski, gdy włożysz ją do ust i to, jak zmienia się on gdy
zaczynasz ją gryźć i przeżuwać. Dostrzegaj, jak smak powoli rozchodzi się         
 w ustach: na języku i podniebieniu.

Na koniec poczuj jak połykasz swój smakołyk i jakie wrażenia pozostawiła        
 w Tobie ta praktyka uważnego jedzenia.
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Pomyśl i zapisz, kiedy mogłabyś/mógłbyś zwracać większą uwagę na swoje
zmysły?
Pamiętaj, że może Ci to pomóc zarówno skuteczniej radzić sobie z napięciem        
i schematycznym działaniem, jak i pełniej doświadczać "zwykłych" momentów w
ciągu dnia.

Uważne notatki
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Pozostańmy w kontakcie

Cieszę się, że zainteresował Cię temat uważności. Sama jestem psycholożką,
certyfikowaną nauczycielką Mindfulness (MBSR) i Compassion (MBCL), praktykującą
uważność i współczucie od ponad 10 lat.

Na co dzień pracuję z dorosłymi - zarówno indywidualnie, jak i grupowo, ucząc
sposobów na to jak się zatrzymać, wsłuchać w siebie, jak radzić sobie ze stresem,
przeciążeniem, intensywnymi emocjami, natłokiem myśli, obniżonym poczuciem
własnej wartości i budowaniem relacji.

Niezaprzeczalną wartością jest dla mnie także dbałość o dobrostan dzieci               
i młodzieży, szkolę więc nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych           
 z zakresu wdrażania uważności i współczucia do zabaw i pracy z podopiecznymi.
Jestem również autorką serii książek dla dzieci „Kraina Uważności”.

Zapraszam Cię na moją stronę, gdzie możesz znaleźć więcej inspiracji               
 i informacji w czym mogę Cię wspierać, a także na Facebooka oraz Instagram

Mindfulness i ja
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