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wyoddychaj
swoje imię

relaks
twarzy

kolor
emocji

dźwięki
wokół nas



Stań lub usiądź wygodnie, dbając o to, by
Twoje plecy były wyprostowane, ale nie
napięte.

Zachęcam Cię do uśmiechu i dobrej zabawy
podczas tego ćwiczenia 😊

Weź głęboki wdech i wraz z długim
wydechem wypowiadaj pierwszą literę
swojego imienia.

Ponownie weź głęboki wdech i wraz z długim
wydechem wypowiadaj drugą literę swojego
imienia.

Kontynuuj aż „wyoddychasz” wszystkie litery
znajdujące się w Twoim imieniu.

Usiądź wygodnie i zamknij oczy.

Rozluźnij całą swoją twarz i głowę – jedno
miejsce po drugim: uszy, szczękę, policzki,
brodę, usta, język, nos, oczy, czoło i skórę na
głowie.

Przez kilka minut całkowicie rozluźniaj swoją
twarz.

---

Jeśli jest to na ten moment dla Ciebie zbyt
trudne, to możesz skorzystać z innej techniki:

zrób bardzo szeroki uśmiech, ściskając przy
tym zęby i zaciskając oczy, przytrzymaj go
przez chwilę, a następnie rozluźnij twarz.

Zatrzymaj się na moment i sprawdź, jaką
emocję czujesz w tej chwili najwyraźniej.

Może jest to: radość, smutek, ekscytacja,
złość, znużenie, zaciekawienie, a może
jeszcze coś innego?

Jaki kolor ma odczuwana przez Ciebie
emocja?

Jaki ciężar?

Jaką temperaturę?

Gdzie najwyraźniej czujesz ją w swoim ciele?

Możesz powiedzieć do niej w myślach:

„Widzę cię i wiem, że chcesz przekazać mi
coś ważnego. Dziękuję.”

Zatrzymaj się na moment i jeśli chcesz zamknij
oczy.

Wyobraź sobie, że Twoje uszy stają się teraz
wyjątkowymi antenami, które z niezwykłą do-
kładnością dostrzegają wszelkie docierające
do nich dźwięki.

Skoncentruj się teraz na tym, co słyszysz i za-
uważ 5 różnych dźwięków – mogą być one
głośne lub ciche, mogą dochodzić z daleka
lub z bardzo bliska, mogą trwać przez dłuższy
czas lub zabrzmieć tylko na moment.



Zapraszam Cię w podróż z kartami „chwile zatrzymania”.

Nie zaburzając Twojego rytmu dnia, karty te pomogą Ci pamiętać o
chwilach zatrzymania i wsłuchania się w siebie. Możesz także z tych
inspiracji korzystać w pracy z innymi – np. podczas zajęć czy zabaw z
dziećmi.

Pamiętaj, że małe kroki przynoszą duże zmiany ❤ 

Ściskam Cię serdecznie ❤ 

Agnieszka Pawłowska*

* jestem psycholożką, wieloletnią praktyczką oraz certyfikowaną
nauczycielką uważności i współczucia. Na co dzień pracuję z
dorosłymi, równocześnie mając w sercu dbałość o dobro dzieci, co
zaowocowało m.in. napisaną przeze mnie serią książek „Kraina
Uważności”.

Jeśli chcesz znaleźć więcej inspiracji i wsparcia, to zapraszam Cię na
moją stronę: www.agnieszka-pawlowska.com
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