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*Zadatak 

*Kada ste više, a kada manje koncentrirani?

*Na što možete dulje usmjeriti pažnju?

*Da li ste radili već neke vježbe za 
koncentraciju/bolji fokus?

*Ako da, koje?



*Što je mindfulness?

*Usmjerena svjesnost/pažnja – kada sve oko sebe gledamo u 
pravom svjetlu, a ne kako očekujemo, strepimo ili 
priželjkujemo

*Usmjerena pozornost u sadašnjem trenutku, bez prosuđivanja, 
na stvari kakve doista jesu

*Namjerno obraćanje pažnje prema vlastitim iskustvima 
(tjelesne senzacije, misli, osjećaji, disanje, okus) ili okolini 
(zvukovi, mirisi) u sadašnjem trenutku

*Prakticiranje usmjerene svjesnosti utječe na zdravlje, 
dobrobit i sreću





*Je li moguće isprazniti um?

*Nemoj misliti na torticu!



*Cilj mindfulnessa

*Ne možemo isprazniti um, to nije cilj mindfulnessa.

*Cilj je:

- usmjeriti pažnju na neki fokus

-primijetiti da nam je pažnja odlutala

-prihvatiti to bez prosuđivanja – „dobro” ili „loše”

- otpustiti misli (prisjećanja, planiranja, brige) koje su 
se javile, osjećaje, tjelesne senzacije (svrbež, bolovi, 
pikanje) ili vanjske podražaje koji su odvukli pažnju

- vratiti pažnju na fokus – ponovo i ponovo



*Svakodnevno smo izloženi obavezama i aktivnostima, preplavljeni i 
preopterećeni hrpom informacija

*Svakodnevne aktivnosti obavljamo automatski (pranje zubi, 
oblačenje, jedenje,...)

ZADATAK:

*Sjećaš li se što si jučer ručao/la?

*Koji natpis je bio na majici koju si nosio/la jučer? Je li majica 
uopće imala natpis?

*Kakvog je okusa tvoja pasta za zube?

*Kojeg je mirisa tvoj gel za tuširanje? 

*Pjevušiš neku pjesmu? Znaš li točno kad i gdje si čuo/la tu pjesmu? 



*Vježba „Samo stani”

*Stani. Zaustavi se na trenutak.

*Primijeti što se pojavljuje.

*Usmjeri pažnju na misli, osjećaje, tjelesne senzacije, okolinu.

*Samo budi svjestan/a bez pokušavanja da promijeniš bilo što.

*Ukoliko ti nešto odvuče pažnju, samo ponovno usmjeri svoju 
pažnju na ono što zamjećuješ.

*Nastavi kroz 10 sekundi do 5 minuta.

*Refleksija:

- Što ste uočili? Jeste li uočili neke zvukove ili mirise? Jeste li uočili 
tjelesne senzacije (svrbež, bol, pikanje) negdje u tijelu? Što vam 
je odvuklo pažnju?



*Čokoladna meditacija

*Uzmite čokoladu koju još niste kušali ili onu koju dugo niste jeli.

*Otvorite omot. Pomirišite je. Neka vas miris preplavi.

*Otkinite komadić i dobro ga promotrite – svaku pukotinu i kutak.

*Stavite komadić u usta. Zadržite ga na jeziku i pustite da se topi. 
Primijetite svaki pokret sisanja. Čokolada ima više od tri stotine 
različitih okusa. Pokušajte osjetiti neke od njih.

*Primjetite li da vam misli lutaju, pogledajte gdje su i vratite se 
čokoladi.

*Kada se čokolada posve otopi, progutajte je polako, neka teče niz 
grlo.

*Ponovite to sa sljedećim komadićem.



*Kako se osjećate?

*Drukčije nego inače?

*Je li čokolada bila ukusnija nego obično, kada 
je samo nabrzinu ubacite u sebe?



*Vježba disanja 4 – 7 - 8  

*Imati svijest o vlastitom disanju je vrlo moćna 
vještina. 

*Usredotočiti pažnju prema vlastitom disanju 
čini osobu prisutnom u sadašnjem trenutku.

*Disanje je uvijek s nama, ne može se zaboraviti 
ili prestati, dišemo dok smo živi, dišemo upravo 
sada, možeš li to osjetiti?

*Disanje je automatska radnja, ali se može 
kontrolirati ritam i dubina disanja.



*Disanje je vrlo učinkovito u smanjenju stresa i 
pomaže nam osjećati se opuštenije i smirenije.

*Vježbe disanja možete primjenjivati tijekom 
dana kada se osjećate napeto, zabrinuto, 
prestrašeno, ljuto.

*Kad usmjerimo pažnju prema disanju napravili 
smo prvi korak prema razvoju koncentracije.



*Udahnite kroz nos i pri tome brojite do 4 (1-2-
3-4). 

*Izdahnite kroz usta koja držite lagano otvorena 
i brojite do 8(1-2-3-4-5-6-7-8).

*Ponovite vježbu 3-4 puta.

*Vježbu možete proširiti tako da udišete i 
brojite do 4, zatim zadržite dah i brojite do 7, 
te potom polagano izdišete i brojite do 8.



*Abdominalno disanje

*Stavi jednu ruku na trbuh iznad pupka, a drugu ruku na prsa, 
opusti trbuh.

*Udiši na usta i pusti da zrak ispuni tvoj pluća.

*Dopusti da se pluća napune i pomaknu prema dolje pri čemu se 
ruka miče.

*Zamisli da imaš balon u trbuhu koji se napuhuje kako zrak ulazi.

*Dopusti da zrak uđe duboko u tvoja pluća do trbuha umjesto da 
dišeš samo površno i pri tome podižeš ramena.

*Polagano izdiši kao da pušeš balon od sapunice.

*Primijeti kako se tvoj trbuh miče gore dok udišeš i dolje do 
izdišeš.



*Ponovimo...mindfulness je

*Primijetiti što se događa oko nas i u nama

*Prihvatiti trenutnu situaciju bez prosuđivanja

*Dopustiti osjećaje bez da određuju reakcije i ponašanje

*Stvara se prostor između podražaja i reakcije-smanjuju se 
automatski načini reagiranja i nekorisni načini ponašanja

*Smiriti um - misli



*Dobrobiti

*Povećava pažnju/koncentraciju/pamćenje

*Povećava samopouzdanje, samopoštovanje

*Poboljšava prepoznavanje, imenovanje i 
prihvaćanje vlastitih osjećaja i trenutnih 
emocionalnih stanja

*Bolja sposobnost nošenja sa stresom

*Bolja samokontrola

*Bolje raspoloženje

*Skladniji odnosi u obitelji i s vršnjacima



* Ako želiš možeš voditi dnevnik 
promatranja ili jednostavno više 

primjećivati

*Odredi koja ćeš mjesta promatrati s usredotočenom pažnjom 
svaki dan (tvoja soba, pogled kroz prozor, ...).

*Prilikom vježbe pogledaj uokolo.

*Usmjeri pažnju prema onome što trenutno vidiš nekoliko 
trenutaka. Što vidiš oko sebe?

*Opiši što si uočio/la (kojeg je oblika, boje, veličine)?

*Primijeti koje su ti se misli javile, prihvati ih i otpusti. Polako 
svoju pažnju vrati na okolinu.

*Potpuno je normalno da nam se javljaju misli, asocijacije i to 
je u redu.



*Sretno 

*Pokušaj svaki dan izdvojiti vremena samo za 
sebe, usmjeriti pažnju na svoje disanje.

*Pokušaj provesti neko vrijeme usredotočen/a 
na sadašnji trenutak.

*Što više budeš vježbao/la, više ćeš se moći 
fokusirati, lakše češ se koncentrirati, više ćeš 
ostvariti, brže ćeš djelovati i osjećati ćeš se 
smirenije.

*Jednostavno = BUDI TU
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