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Kivonat a 2020.02.20-ai Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 

Mindfulness 
 

Eddigiek: Te utad lépései, hogyan használd, stb. lásd összefoglaló poszt minden élő adással, 

kivonattal, élő adás: 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/ 

Mai téma mindfulness módszer, eszköz, mi ez, mire jó és hogyan használd 

1. Mi a a mindfulness? 
 

Röviden úgy fordítják, hogy tudatos jelenlét. Szó szerint véve teljesen tudatában 

lenni… 

Bővebben számomra egy olyan állapotot jelöl, amikor tudatosak vagyunk 

önmagunkkal, azzal, ami bennünk történik, amit érzünk, amit gondolunk és ezzel 

egyidőben a körülöttünk lévő világgal, ott mi történik, ki, hogy van éppen 

körülöttünk. 

A kulcs az, hogy a jelenben, a mostban, a pillanatban.  

És mielőtt tovább mennénk! Nem az a célja, hogy 100%-ban tudd a fentieket, az sose 

tartson vissza, hogy még nem megy tökéletesen. Elárulom, senkinek nem megy, 

nekem sem, sőt a spirituálisan nagyon magas szinten lévőknek sem mindig.  

Honnan jön? Mint sok minden, Amerikából. Azelőtt pedig a meditálásból, keleti 

vallásokból, filozófiákból.  Bővebben olvassátok el, pl. mindful.com 

A mindfulness nem igazán meditáció.  Nekem az igazi meditáció az, amikor csak én 

vagyok, nincs zene, nincs vezetés, nincs hang. Szinte kizárok mindent. 

A mindfulness részben ilyen, hiszen csinálhatjuk úgy, hogy nincs hang, csak belülre 

figyelek, de van, amikor vezet egy hang és olyan is van, amikor pont azt figyelem, 

abban vagyok jelen, ami történik kint. 

 

1.1. Hogy jön a mindfulness a Te utadhoz? 

 

Sokszor hallottátok tőlem a tudatosságot, vagy, hogy figyeljétek meg hogy működtök, 

mit éreztek, mit gondoltok. Azt is mondtam, hogy ezeket sokat kell gyakorolni. 

A mindfulness ebben úgy segít, hogy általa is jobban megtanulsz a jelen pillanatra 

figyelni, megtanulod magadat megfigyelni, a benned lejátszódó dolgokat, amivel 

aztán dolgozni tudsz. A mindfulness által könnyebben tudsz a jelenben lenni, ezáltal 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/
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tudatosabbá válhatsz. Aztán az már a következő szintje, hogy a fejlesztési munkát, a 

gondolatok átkeretezését, a felismerések beépítését is tudod tudatosabban csinálni! 

Erről még később fogok beszélni! 

Ez is segíti azt, amiről már szintén tanultunk, hogy ne a múlton rágódj és ne a jövőn 

aggódj. Hanem azzal foglalkozz, ami most van, mert csak azon tudsz dolgozni. 

2. Mire jó? 
Szintén sokszor beszéltem arról, hogy nem jó, ha csak reagálunk a velünk történő 

dolgokra, azzal kiadjuk az irányítást.  Ha csak arra figyelünk, ami a fejünkben történik, 

a sokszor negatív gondolatokra, ami aggódik, kritizál. 

Ha emlékeztek, ezek gyakran olyan gyorsak, hirtelenek, hogy pont emiatt 100%-osan 

hiszünk nekik, meg sem kérdőjelezzük azokat. Ráadásul ehhez jön a robotpilóta 

üzemmód, hogy minél megszokottabban, minél kisebb energiaráfordítással kelljen 

csinálnunk a dolgokat. 

Ez mind azt jelenti, hogy nem is vagyunk tudatosak arra, hogy nem vagyunk 

tudatosak       

A mindfulness – egyébként ugyanúgy, mint a keleti meditáció – abban segít, hogy ezt 

felismerjük, megértsük, és ezáltal a valódi énünknek kerüljünk tudatába. 

Ez olyan, mint a felébredés egy hosszú álomból (Wilber egyébként így is hívj a 

spirituális fejlődést) 

A mindfulnesst tekinthetjük egy folyamatnak, ahogy ezt a tudást fokozatosan 

megszerezzük! 

Ha nem veszed észre, nem tudsz róla, nem tudsz rajta változtatni, nem tudsz fejlődni, 

nem tudsz jobb érzéseket, gondolatokat kialakítani. 

Honnan veszed észre, hogy a felszínes belső hangod nem valódi? Ezekre figyelj fel: 

PL. mosolyogsz, pedig belül fáj a szíved, szorongsz, azt hiszed jól vagy, pedig nem, 

furán viselkedsz, mint pl. amikor meg akarsz győzni valakit az igazadról, pedig belül 

tudod, hogy nem érdemes, nem fontos annyira, vagy nincs is igazad, de az is lehet, 

hogy olyan dolgokat teszel, amik nem igazán a céljaid, vágyaid felé hajtanak, vagy 

egyszerűen negatívan ítéled meg magadat, körülményeidet, vagy épp nem érzed 

magad biztonságban, pedig boldog vagy - >ekkor nem vagy jelen a pillanatban, nem 

vagy tudatos önmagadra! 

A módszer 3 fő elemre épít, ezeket érdemes fejleszteni a tudatos jelenlét érdekében 

- fókuszált figyelem 

amikor arra fókuszálunk, ami éppen történik, kint és bent, nem multitaskingolunk, 

hanem egy fontos dologra. HA TV-zünk azt nézzük, ha eszünk közbe ne olvassunk, ha 
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sétálunk közbe ne beszéljünk telefonon, stb.. Hogy észlelni tudjuk mi történik éppen. 

Megsúgom, rengeteg új dolgot lehet észrevenni, mennyivel élvezetesebb lesz! 

Nem baj, ha elkalandozunk, csak térjünk vissza (ez ne gátoljon meg). Van gyakorlási 

lehetőségünk, pl. a lélegzetünkre figyelés – kb. 10 millió van egy évbe 

- nyitottság a jelen pillanatra 

de nemcsak egy dologra fókuszálsz, hanem befogadod mindazt, ami körülötted van. 

Érzékelsz, hallasz, látsz, mindezt az itt és most-ban, nem a múlton és a jövőn 

töprengsz. Hiszen a jelenben élünk, vagyunk, létezünk. Persze a múlton, jövőn 

gondolkozásnak is megvan a helye, csak fontos, hogy azt ne keverjük össze a most-tal, 

tudjuk, hogy az emlékezés, elképzelés és nem a valóság! 

- és ítélkezés mente elfogadás 

ez pedig mindannak, amit észleltünk az elfogadása, tudomásul vesszük, nem ítéljük 

meg, csak látjuk, halljuk, érezzük, hogy van. Nem gondoljuk, hogy jó, vagy rossz, nem 

hasonlítjuk, csak észleljük és továbbmegyünk. Nem azt jelenti, hogy bármit tesznek 

velünk, bármit mondanak nekünk az rendben van. Csak azt, hogy első lépésként csak 

meghalljuk, meglátjuk. Mert így tudjuk a valóságot észlelni. És ez főleg a bennünk 

lévő gondolatokra igaz! 

Ez a három téma együtt teszi lehetővé a tudatos életet: odafigyelsz, nyitott érzékkel, 

és elfogadod, amit tapasztalsz. 

Sokkal kevésbé fogsz harcolni, leszel szomorú, dühös, ideges, ha ez menni fog. Mert 

mindezt már a megítélés és a múlton, jövőn rágódás okozza! 

3. Hogyan használd? 
 

Rengeteg gyakorlat, meditáció, vagy a hétköznapokon végezhető lépések vannak az 

interneten.  

A fenti 3 alap fejlesztésével érdemes kezdeni, pl. 

- a fókuszálás fejlesztéséhez legjobbak az egyszerű hang vagy kép, gyertya 

meditációk: amikor csak gyakorlod, hogy a figyelmedet újra és újra 

visszavezesd a megfigyelt dologra. Próbálhatod hétköznapi, de rutin 

tevékenységeknél is, WC-n, zuhanyozás, fürdés közben. 

- az észleléshez külön – külön figyeld meg, mit hallasz, látsz, szagolsz, érzel, akár 

az utcán, otthon, étkezés, sport, film nézés, zene hallgatás közben; de ide 

tartozik az érzések, gondolatok észlelése is 

- ez pedig az előzőekből továbblépés, amire főkuszáltál, amit megtanultál 

észlelni, azt vedd észre, fogadd el, majd ítélkezés nélkül lépj tovább: pl. 

meglátsz egy furán öltözött embert, vedd észre mi van rajta, de ne gondold, 
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hogy szép vagy ronda, ha az étel íze érdekes, ne ítéld meg, hogy finom, vagy 

rossz, csak vedd tudomásul az ízeket, ugyanez zenével, hideg, meleg vízzel, 

közlekedéssel, más emberekkel, a saját gondolataiddal, érzéseiddel 

Ezek az első lépések, itt egy csomó gyakorlat konkrét élethelyzetekre. Én pl. a 

zuhanyozást nagyon szeretem, de a reggeli, esti kis rutinba is nagyon jó beilleszteni. 

https://megoldasmuhely.hu/kedvenc-mindfulness-gyakorlatok/ 

Folyt köv, konkrét példákkal és gyakorlatokkal, lesznek relaxációs adások is 

 

Lehetőségek, további tervek: 

- Te utad magán embereknek is folytatódik hetente,  

- elindulni az én utamon munkafüzet pár héten belül kész!!! adások + gyakorlatok, 

munkafüzetben tudsz írni, végén célokat, terveket csinálni, azokat követni tudod. 

Még nem 100%-os de már így is több, mint 50 oldal       

- Az én utamon vállalkozóként új csoport személyiségfejlesztés, hogyan tudd jobban 

venni a vállalkozóvá válás nehézségeit:  

https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/ 

- elindult Te utad workshop sorozat, következő március 13-án Szelídítsük meg a 

változás, a változás köréből kilépés, később lehet jelentkezni úgy néz ki a személyes 

alkalmak kevésbé mennek, úgyhogyl esz belőlen online, mini csoportos, max 4 fővel 

rajtam kívül! Ha ilyen érdekel jelezd nekem az adás alatt, vagy messengeren! 

 

 

https://megoldasmuhely.hu/kedvenc-mindfulness-gyakorlatok/
https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/

