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Mindfulness – uważna obecność 

 

 Mindfulness (za Wikipedia) lub uważność,  to proces psychologiczny 
koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej 
chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia . Definicję stworzył 
Jon Kabat-Zinn (założyciel Ośrodka Uważności w Medycynie, Opiece Zdrowotnej 
i Społeczeństwie Wydziału Medycznego University of Massachusetts). Trening uważności 
nawiązuje do różnych technik medytacyjnych, w tym do buddyzmu.  

 Cele treningu uważności sformułowano na podstawie przekonania, że często 
w swoim życiu za bardzo, albo przede wszystkim, tkwimy w tym, co było, minęło. Zajmujemy 
umysł roztrząsaniem niepowodzeń, złych decyzji, przywoływaniem  trudnych zdarzeń lub też 
wybiegamy w przyszłość, również angażując nadmiarowo umysł do analizowania, 
wyobrażania, tworzenia poglądów. Przez to  zupełnie zapominamy o teraźniejszości, 
tu i teraz, co  dodatkowo prowadzi do zaburzenia wewnętrznej równowagi emocjonalnej, 
z różnymi objawami w następstwie. By  temu zapobiec, zaleca się wprowadzić umysł w stan 
najwyższego skupienia poprzez trening uważności. Celem będą zatem np. osiągnięcie  
równowagi emocjonalnej, nauczenie się sztuki koncentracji i relaksu, poprawa umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, zmniejszanie napięcia nerwowego i wyciszenia. Trening 
uważności, jak podkreślają praktycy tego treningu,  uczy czerpać energię z życia, cieszyć się 
z prostych, nawet najbardziej zwyczajnych rzeczy, jakie przynosi ze sobą każda chwila, uczy  
życia w harmonii z innymi ludźmi i ze środowiskiem. 

Przydatność praktyki mindfulness ustalono na podstawie badania dużych populacji, przyjęto 
na tej podstawie, że  np.:  

- poprawia samopoczucie, 

- pomaga  porządkować myślenie, 

- redukuje niepokój,  

- redukuje objawy depresji, stresu, lęku, ból fizyczny, 

- pomaga w zmniejszaniu stresu pourazowego,  

- pomaga w migrenach,  

-pomocny  w leczeniu uzależnień, zaburzeń odżywania,  

- polepsza funkcje motoryczne,   

- zapobiega ostrym chorobom układu oddechowego. 
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 Mindfulness jest treningiem, zatem zakłada systematyczność i ćwiczenia. Trenuje się 
uważność poprzez ćwiczenia umysłu, pracuje z ciałem, emocjami oraz myślami. Mindfulness 
uspokaja gonitwę myśli. Trening ten zalecany jest dla dorosłych i dzieci.  Mindfulness to 
świadome skierowanie własnej uwagi na to, czego doznaje się w danej chwili - tu i teraz. 
Nie wybiega się w przyszłość, ani nie wraca do przeszłości. Doświadcza się czegoś 
w danym momencie, bez zastanawiania się, co to może oznaczać. Myślenie odsunięte jest 
na bok, a osoba przyjmuje i postrzega informacje  z ciała i zewnątrz  bez dołączania emocji 
i oceniania.  

„Gdy świadomie doświadczasz każdej chwili, podczas porannego wstawania czy w trakcie 
zakupów, gdy zauważasz najmniejszy uśmiech swojego dziecka, gdy jesteś obecny 
w trakcie małych i dużych konfliktów, gdy twoje myśli nie uciekają nigdzie indziej, wtedy 
jesteś naprawdę obecny…zauważasz po prostu to, co się dzieje, podczas gdy się to dzieje. 
Uważność to odczuwanie  promieni słońca na skórze i słonych kropli spływających po 
policzku. Odczuwanie w ciele rozdrażnienia, radości  i dyskomfortu w chwilach, kiedy się 
pojawiają, bez konieczności reagowania czy natychmiastowego wyrażania tego, co myślisz.”  

Autorka tych słów, Eline Snel, holenderska terapeutka, kierując się najpierw własną potrzebą 
jako rodzic,  na podstawie doświadczenia z pracy  z dziećmi  opracowała najpierw program 
uważności dla dzieci  w wieku szkolnym, potem wydała książkę,  w której zawiera  ćwiczenia 
uważności dla rodziców i dzieci „Uważność i spokój żabki”.  Krótkie ćwiczeni do stosowania 
na co dzień, dla dzieci  w wieku 5 – 12 lat i  ich rodziców. Pomagają dzieciom uspokoić się, 
poradzić sobie  trudnymi emocjami, opanować sztukę koncentracji. Szczególnie przydatna 
w trudnych czasach, gdy dzieci i ich rodzice mają ogromną potrzebę fizycznego i duchowego 
spokoju.   

opracowanie – pedagog Katarzyna Kulas 

źródło: materiały zawarte w Internecie,  „Uważność  spokój żabki” Eline Snel 

 


