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Mindfulness, jest  tłumaczony na  język polski, jako uważność, 
uważna obecność lub też pełnia obecności. Ze względu jednak 
na brak zadowalającego przekładu, który by uwzględniał w pełni 
znaczenie tego terminu, zachowuje się  oryginalny termin.
 
Najczęściej cytowana definicja mindfulness                         ( John 
Kabat-Zinn), określa go, jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, 
             nieosądzającej  
             skierowanej na bieżącą chwilę, 
odnosi się tym samym do doświadczenia świata, które znajduje się 
poza naszymi oczekiwaniami i jest rodzajem doświadczania rzeczy 
„takimi, jakimi są”  



  

Termin mindfulness odnosi się zarówno do praktyki 
jak i podejścia, które polega na byciu całkowicie 
obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z 
zewnątrz (inni ludzie) jak z wewnątrz (własne myśli, 
uczucia, wrażenia)  w każdej chwili. 

Nie chodzi o umiejętność skoncentrowania się na 
danym obiekcie, odczuciu, człowieku. Chodzi o 
jakość bycia wobec każdego pojawiającego się 
zjawiska (niezależnie od tego, czym to zjawisko jest). 



W chwili, w której pozwalamy sobie być tu i teraz, 
bez obaw i oczekiwań, znika napięcie powodowane 
chęcią zmiany siebie lub sytuacji. Jesteśmy bardziej 
świadomi naszych zmysłów i tego co przez nie 
odbieramy. 

Taki sposób przeżywania nie musi być 
zarezerwowany dla specjalnych czynności czy 
stanów. Możemy go osiągnąć, patrząc na piękny 
zachód słońca, gdy zamieramy w bezruchu 
wchłaniając wszystkie wrażenia, które się pojawiły, 
lub po prostu jadąc do pracy 



Źródło: https://awaremeditationapp.com/3-reasons-mindfulness-is-
not-overrated/



Najbardziej znanym treningiem 
opartym na mindfulness jest Trening 
Redukcji Stresu oparty na 
Uważności (ang. Mindfulness Based 
Stress Reduction) stworzony przez 
profesora Johna Kabata-Zinna z 
Uniwersytetu Massachusetts, wydziału 
Medycznego. 



Podejście i techniki mindfulness wywodzą się z 
tradycji buddyjskiej, można się jednak z nimi 
również spotkać w innych tradycjach (czego 
przykładem jest mnich benedyktyński Willigis 
Jaeger czy też ksiądz Thomas Keating). 

Jednym z założeń treningu mindfulness 
jest zaakceptowanie myśli i uczuć, które 
nam się pojawiają – bez oceniania ich i 
walki lub/i przyciągania ich. 



Celem treningu nie jest osiągnięcie 
relaksacji albo poczucia szczęścia, ale 
raczej „wolności od tendencji do bycia 
wciąganym w automatyczne reakcje na 
myśli, uczucia i wydarzenia”.  
Medytacja pomaga nam oduczyć się starych 
(niefunkcjonalnych) schematów 
funkcjonowania naszego umysłu.



W ciągu ostatnich 30 lat zostało 
przeprowadzonych wiele badań empirycznych 
nad zastosowaniem mindfulness w leczeniu 
różnych problemów zdrowotnych - 
psychicznych i somatycznych. 

Ich wyniki pokazują, że metody oparte 
na mindfulness mogą być skuteczną lub co 
najmniej wspomagającą metodą leczenia.



Badania pokazują, że treningi/programy oparte na 
mindfulness są bardzo pomocne dla pacjentów 
cierpiących na chroniczny ból, nadciśnienie, 
choroby serca, raka, choroby układu pokarmowego, 
niektóre choroby skóry, a także w przypadku 
doświadczania psychologicznych problemów 
takich jak niepokój, lęk, depresja, złość czy 
stres/wypalenie zawodowe. 
Medytacja jest obecnie zalecana przez lekarzy jako 
środek prewencyjny albo sposób kontrolowania 
chronicznych chorób takich jak choroby serca, rak, 
niepłodność czy np. depresja.



Źródło:https://www.studentnews.pl/s/16/6281-NEWSY-zdrowie-i-
medycyna/4039692-Polacy-nie-umieja-odpoczywac-nawet-na-urlopie.htm



Źródło:https://www.studentnews.pl/s/16/6281-NEWSY-zdrowie-i-
medycyna/4039692-Polacy-nie-umieja-odpoczywac-nawet-na-urlopie.htm



10 prostych ćwiczeń 
uważności

 



1. Co pewien czas skieruj uwagę na 
oddech ( oddech jest zawsze z Tobą, 
skieruj uwagę na wydech) 

2. Przyjrzyj się sobie w lustrze              
( popatrz na siebie nieco dłużej )

3. Poczuj smak każdego kawałka 
jedzenia (przeżuwaj powoli, ciesz 
się jedzeniem )



4. Wybierz się na spacer ( idź powoli, poczuj 
stopy na ziemi )

5. Napisz kilka słów w pamiętniku (uporządkuj 
myśli, zwróć uwagę na pozytywne aspekty 
mijającego dnia )

6. Stawiaj sobie małe cele, ciesz się małymi 
sukcesami



7. Rozluźnij się i zaśmiej, śmiech uwalnia 
endorfiny

8. Odłącz się, wyłącz telefon, radio, 
telewizor, ciesz się ciszą w domu

9. Medytuj, nawet kilka minut dziennie 

10. Powiedz komuś komplement                  
( powiedz prawdziwy komplement )

ZACZNIJ   JUŻ   TERAZ 


	MINDFULNESS
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	10 prostych ćwiczeń uważności
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

