
                                           

                                 UWAŻNOŚC NA CO DZIEŃ

       W natłoku codziennych spraw wielu z nas zapomina o tym, by każdego dnia 
zadbać o własny umysł. O ile na ćwiczenia fizyczne i ruch znajdujemy jeszcze 
czas, wszak żyjemy w epoce kultu zdrowego ciała, to ludziom coraz trudniej 
znaleźć chwilę na to, by dać odpocząć głowie. 

     W regeneracji  umysłu pomóc może uważność. To świadoma obecność (z
języka angielskiego Mindfulness )tu i teraz. To swego rodzaju obserwacja, której
towarzyszą koncentracja i skupienie.

Kilka szybkich ćwiczeń pozwoli w szybkim czasie odprężyć mózg i przygotować
się na kolejne wyzwania, a nawet przezwyciężyć monotonię niektórych czynności
każdego dnia.

 1.    Skupienie na oddechu przez 1 minutę .

To ćwiczenie można wykonywać gdziekolwiek, w dowolnym czasie, na siedząco
lub stojąco. Jedyne, co musisz zrobić, to skupić się na swoim oddechu, przez 1
minutę. Zacznij oddychać powoli. Gdy weźmiesz wdech dolicz do 6, a następnie
zrób  wolny  wydech,  pozwalając  ujść  nagromadzonemu napięciu  na  zewnątrz.
Oczywistym  jest,  że  twój  umysł,  na  początku  będzie  zwracał  uwagę  na  inne
rzeczy albo myśli (w tym te zwiększające niepokój). 

2.    Uważna obserwacja

Znajdź jakiś żywy lub należący do świata przyrody obiekt, w twoim najbliższym
aktualnym otoczeniu ( ławce, korytarzu itp.) Przykładowo tym obiektem może być:
kwiat, chmura za oknem, drzewo poruszane przez wiatr, księżyc, owad, ptak itp..
Skup na nim swoją uwagę przez minutę lub dwie. Nie rób nic poza przyglądaniem
się temu obiektowi, obserwuj go tak, jakbyś widział go pierwszy raz (może nawet
jakbyś był jego odkrywcą). Postaraj się dostrzec, odkrywać najmniejszy aspekt
tego  organizmu  i  naturalnego  świata,  pozwól  sobie  nasycić  się  jego
możliwościami i obecnością. Pozwól sobie obserwować i być z tym obiektem.

3.    Dotyk

Pomyśl o prostej czynności, którą wykonujesz więcej niż raz w ciągu dnia (np.
otwieranie  drzwi,  włączanie  światła,  nalewanie  wody  do  szklanki,  otwieranie
plecaka).  Wybierz  sobie  rano  lub  poprzedniego  wieczora  taką  czynność. 
Następnie  szczególnie  uważnie  ją  wykonuj  i  obserwuj  siebie,  kiedy  to  robisz.
Zauważ: co robisz, jak to robisz, po co, kiedy, jak się czujesz, co ta czynność
wnosi do twojego dnia? Na przykład: za każdym razem kiedy naciskasz klamkę,
wyłap  moment  dotknięcia  dłonią  uchwytu,  pomyśl  jak  Twój  umysł  pozwala  ci
wykonać  tę  sekwencję  ruchów.  W  odróżnieniu  od  działania  na  autopilocie,
zatrzymaj  się  i  pozostań  przez  chwilę  w  stanie  uważności  z  tymi  ważnymi
dziennymi  możliwościami. Modyfikacją  tego ćwiczenia  może być  świadome



jedzenie,  które  zabezpiecza  nas  przed  „pochłanianiem”  posiłków.  Smakuj  i
dokładnie  żuj  każdy  kęs.  Spróbuj  rozpoznać  przyprawy,  delektować  się
pokarmem. To jest nie tylko przyjemne, lecz także zdrowe.

4.    Słyszenie

Wybierz ze swojej muzycznej kolekcji coś nowego, czego jeszcze nie słuchałeś,
ewentualnie poszukaj czegoś, co słuchasz rzadko. Jeśli możesz, użyj słuchawek,
zamknij oczy. Nie myśl o gatunku muzyki, nie oceniaj wykonawcy, lecz pozwól
zabrać  się  w  podróż  ,  którą  poprowadzi  dana  melodia.  Dopuść  do  siebie
możliwość odkrywania niuansów tej melodii. Jeśli nie masz pod ręką żadnej płyty
z muzyką, ani dostępu do internetu, spróbuj wsłuchać się w dźwięki otoczenia i
wyłapać te przyjemne.

5.    Pełna obecność w nudnych czynnościach

Celem tego  ćwiczenia  jest  kultywowanie  czynności,  co  do  których  zazwyczaj
mamy  pragnienie,  by  jak  najszybciej  się  skończyły  i  byśmy  mogli  robić  coś
innego.  Wieszanie  prania,  odkurzanie,  zmywanie-  nudzisz  się  w  czasie
wykonywania tych codziennych czynności i ciągle odkładasz ich wykonanie? Oto
prosty sposób, by spędzony na nich czas przynosił także ukojenie dla umysłu.
Wybierz z jedno z częstych rutynowych zajęć i  kiedy np. sprzątasz swój dom,
zwracaj uwagę na każdy detal swojej aktywności. Stwórz sobie nowe, unikalne
doświadczenie poprzez dostrzeganie każdego aspektu swojego działania. Poczuj
i stań się każdym pociągnięciem, gdy zmywasz podłogę, zauważ jakich mięśni
używasz, ich napięcia, kiedy wycierasz kurz, obserwuj uformowanie się smug na
oknie  i  odkryj  możliwe  sposoby  na  bardziej  efektywne  sposoby  usunięcia  ich
(ruch ramion, ręki). Rutynową czynność ukończysz dzięki temu szybciej i mniej
znudzony.

                Zaczynamy? Nie warto odkładać tych ćwiczeń do jutra!


