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Wysłuchaj medytacji Oddech. Następnie w ciągu dnia zatrzymaj się i wykonaj poniższe

ćwiczenia:
 

Ćwiczenie 1:    4x4x6
 

Ćwiczenie to pozwoli Ci się uspokoić i skoncentrować.

Możesz je stosować jako przerwę w pracy, chwilę

ukojenia, gdy czujesz przytłoczenie, a nawet jako formę

krótkiej medytacji.

Ta tajemnicza nazwa kryje w sobie prostą instrukcję:

zrób wdech trwający 4 sekundy,

wstrzymaj oddech na 4 sekundy,

zrób wydech trwający 6 sekund.

Całe ćwiczenie powtarzaj przez 1-3 minuty.

Możesz w trakcie trwania ćwiczenia zamknąć oczy -

dzięki temu mocniej się skupisz na swoim oddechu. 

Jak widzisz, może je wykonywać gdziekolwiek, kiedykolwiek,

bez żadnego specjalnego przygotowania.

Ćwiczenie 2:    5-4-3-2-1

Odstaw wszystko, co robisz i zacznij spokojnie oddychać.

Po chwili całą swoją uwagę przerzuć na kolory. Zauważ

wokół siebie 5 różnych kolorów. Nazwij je w głowie, 

ale nie oceniaj (ładny/brzydki/dziwny...).

Następnie skup się na dźwiękach. Usłysz 5 różnych

dźwięków dookoła Ciebie. Nazwij je, ale nie oceniaj. 

Po prostu ich doświadcz.

Gdy Ci się to uda, poczuj 5 różnych odczuć - mogą to być

emocje, Twój stosunek do tego ćwiczenia, odczuwanie

temperatury, dotyk ubrania na skórze... Cokolwiek to, 

co czujesz. Nie zastanawiaj się, co one oznaczają 

albo czy to dobrze, że tak czujesz. Po prostu poczuj.

Następnie wykonaj to samo ćwiczenie, poszukując 

4 nowych kolorów, dźwięków i odczuć.

Jak się pewnie domyślasz - kolejne "poziomy" to 3, 2 i 1.

Z każdym poziomem szukasz nowych kolorów (możesz 

je też zastąpić wzorami lub teksturami), dźwięków i odczuć,

których wcześniej nie wymieniłaś/eś.

Jak pewnie zauważysz, podczas tego ćwiczenia reszta

świata nie istnieje. Nie zamartwiasz się, nie wspominasz,

nie planujesz. To doskonały sposób na koncentrację,

uspokojenie, bycie tu i teraz.
 

 

CZĘŚĆ TRZECIA: WYBÓR REAKCJI NALEŻY DO

CIEBIE: W STRESIE ZAKOTWICZ SIĘ W

ODDECHU
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Ćwiczenie 3:  “Kolorowy oddech”

 

Ćwiczenie to najłatwiej będzie Ci wykonywać z

zamkniętymi oczami.

Wyobraź sobie, jaki kolor według Ciebie ma spokój.

Następnie weź głęboki wdech i wyobraź sobie, że

wdychasz powietrze tego koloru. Oczami wyobraźni

zaobserwuj, jak powietrze wędruje od Twoich nozdrzy, aż

po płuca.

Następnie wyobraź sobie, jaki kolor dla Ciebie ma stres,

napięcie. Wyobraź sobie, że wydychasz powietrze

właśnie takiego koloru.

Przez 2-3 minuty wyobrażaj sobie wędrówkę powietrza,

którym oddychasz: wdychasz powietrze o kolorze

spokoju, co sprawia, że się rozluźniasz, a wydychasz

powietrze o kolorze stresu, co powoduje, że

pozbywasz się wszelkiego napięcia.

Pytanie 4

Wypisz teraz, jak się czujesz po zrobieniu tych ćwiczeń. Jakie pojawiły się emocje,

myśli, odczucia w ciele?
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PODSUMOWANIE

Pomyśl, co by było gdybyś była wolna od stresu? Spróbuj wyobrazić sobie siebie

pełną spokoju. Gdzie jesteś? Co robisz? Jak dokładnie się czujesz?

 Zadbaj o siebie

Pamiętaj, że to normalne,  że czasem się stresujemy. Nie karz siebie za to, jak

reagujesz na sytuacje stresujące. Bądź dla siebie jak najlepsza przyjaciółka. Zapytaj,

czego w tym momencie potrzebuje? Co mówi mi moje ciało, umysł, dusza? Jak

mogę zaopiekować się sobą w tym momencie? Wypisz czynności, które lubisz i

sprawiają, że jesteś zrelaksowana, postaraj się zaplanować i wykonać jedna z takich

rzeczy.



CZAS NA SPOKÓJ!

Gratulacje! Zrobiłaś pierwszy krok w drodze do
spokoju! 

Dziękuję za Twój czas i uwagę!
Pamiętaj, to dopiero początek Twojej podróży.

 
Jeśli chcesz iść dalej, to zapraszam Cię do wzięcia

udziału w 4 tygodniowym kursie medytacji
mindfulness,  który pomoże Ci stworzyć nawyk

codziennej medytacji!
 
 
 
 

 Dzięki praktyce medytacji mindfulness nauczysz się,
jak żyć uważniej, przyniesie ci to zdrowie, dobrostan
psycho-ficzyczny, koncentracje, poczucie szczęścia i

wewnętrznego spokoju.
 

 Zapisz się już dziś na stronie:
kamilafrontino.com/kurs-mindfulness
W razie jakichkolwiek pytań napisz na

kontakt@kamilafrontino.com
Powodzenia! :) 

Kamila Frontino Slow Life Coaching
 


