
Uważność i emocje 

Przedstawiamy kolejne ćwiczenia dotyczące uważności i emocji. Pomogą Ci one zwiększyć uważność 

w zakresie uczuć doświadczanych w różnych momentach.  
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Opisz swoje emocje 

Na początek wybierz emocję. Może być ona przyjemna lub nieprzyjemna. Najlepiej, jeśli wybierzesz 
tę, którą odczuwasz właśnie teraz, chyba że jest obezwładniająco smutna lub autodestrukcyjna. Jeśli 
tak jest, zanim rozpoczniesz ćwiczenie, powinieneś/powinnaś poczekać, aż poczujesz większą 
kontrolę nad swoimi emocjami. Jeśli nie możesz określić tego, co czujesz teraz, wybierz niedawno 
odczuwaną emocję, coś, co możesz łatwo przywołać. Na przykład jeśli ostatnio pokłóciłeś/łaś się z 
partnerem, bo zrobił coś przykrego, jest to opis sytuacji a nie emocji. Być może sytuacja sprawiła, że 
poczułeś/łaś się głupio, odczułeś/łaś złość, krzywdę lub inną emocję. Konkretnie opisz, jak się czujesz. 
Być może ostatnio otrzymałeś/łaś prezent – Twoja emocja będzie zależeć od tego, jakie odczucia 
wzbudził w Tobie upominek. Jeśli dostałeś/łaś coś, czego od dawna pragnąłeś/łaś, możesz poczuć 
ogromne szczęście. Jeśli otrzymałeś/łaś go od kogoś, kogo dobrze nie znasz, możesz odczuwać 
niepokój co do jego intencji. Konkretnie opisz emocję. Aby ją określić, skorzystaj z listy powszechnie 
odczuwanych emocji.  



LISTA POWSZECHNIE ODCZUWANYCH EMOCJI 

Akceptacja Poczucie winy Ufność 

Bezsilność Przytłoczenie Zatroskanie 

Beznadzieja Podekscytowanie Upokorzenie 

Bezradność Podenerwowanie Znużenie 

Ból Pogarda Znudzenie 

Wdzięczność Przerażenie Zachwyt 

Zgorszenie Przygnębienie Zdumienie 

Duma Radość Wstyd 

Ekscytacja Rozczarowanie Wściekłość 

Irytacja Rozdrażnienie Wstręt 

Fascynacja Pustka Zranienie 

Gniew Poczucie krzywdy Zniechęcenie 

Groza Onieśmielenie Złość 

Niezadowolenie Rozpacz Zadowolenie 

Lęk Rozczarowanie Zawód 

Miłość Niechęć Zażenowanie 

Odrzucenie Speszenie Zakłopotanie 

Nadzieja Rozbawienie Zaciekawienie 

Niepokój Skrępowanie Zwątpienie 

Niepewność Niechęć Zmieszanie 

Nienawiść Skrucha Zaskoczenie 

Osamotnienie Spokój Zawiść 

Odraza Smutek Zazdrość 

Obrzydzenie Strach Zdenerwowanie 

Oburzenie Szacunek Zagubienie 

Obawa Tęsknota Zdziwienie 

Panika Sympatia Zniecierpliwienie 

Podziw Ulga Żal 



Kiedy określisz już emocję, którą chcesz przeanalizować, zapisz ją w górnej części formularza, 
znajdującego się na kolejnej stronie, lub na czystej kartce papieru.  

Następnie użyj wyobraźni i narysuj obrazek ilustrujący emocję. Choć zadanie może wydawać się 
trudne, zrób co w Twojej mocy. Na przykład jeśli czujesz się szczęśliwy, być może emocję wyrazi 
obrazek przedstawiający słońce, a może trafniejszy będzie rysunek loda w rożku? Obrazek nie musi 
wydawać się sensowny dla nikogo innego poza Tobą. Po prostu spróbuj. 

Następnie zastanów się nad dźwiękiem, który mógłby wzbogacić opis emocji. Na przykład jeśli czujesz 
się smutny/a, być może emocję odda westchnienie, np. „ech”. A może lepiej opisze ją pewna 
piosenka? Opisz dźwięk najlepiej jak potrafisz i zapisz go obok obrazka. 

Następnie opisz czynność, która pasuje do emocji. Na przykład jeśli czujesz się znudzony, być może 
wybraną przez Ciebie czynnością byłaby drzemka. Jeśli czujesz się nieśmiały, mogłaby nią być 
ucieczka i ukrycie się. Opisz czynność najlepiej, jak możesz i zapisz ją obok obrazka. 

Następnym etapem ćwiczenia jest opisanie nasilenia emocji, na której się koncentrujesz. Będzie to 
wymagać przemyślenia. Opisz jej intensywność najlepiej, jak możesz. Nie wahaj się puścić wodzy 
wyobraźni i, jeśli trzeba, użyj metafor. Na przykład, jeśli czujesz zdenerwowanie, możesz napisać, że 
uczucie jest tak silne, że „Twoje serce przypomina bęben podczas rockowego koncertu”. Jeśli Jesteś 
tylko trochę zły, możesz napisać, że nasilenie emocji przypomina „ukąszenie komara”. 

Opisawszy intensywność emocji, przedstaw pokrótce ogólny rodzaj odczucia, jakie w Tobie wzbudza. 
Nie zapominaj, że dokonując opisu, możesz być tak kreatywny/a, jak to konieczne. Jeśli Jesteś 
zdenerwowany/a, być może czujesz się, jakby Twoje kolana były z galarety. Jeśli czujesz gniew, 
możesz czuć się jak „woda sięgająca temperatury wrzenia”. Bądź tak precyzyjny/a w opisie, jak tylko 
możesz i tak kreatywny/a, żeby skutecznie przekazać swoje uczucia. 

Na koniec dodaj wszystkie myśli zaistniałe z powodu emocji. Pamiętaj jednak, aby wyraźnie 
zaznaczyć, że opisujesz myśl, nie zaś kolejną emocję. Na przykład w celu opisania myśli nie posługuj 
się żadnym ze słów z powyższej listy. To są emocje, a nie myśli. Twoje myśli powinny zawierać zdania 
typu: „Moja emocja sprawia, że myślę, iż…” lub „Moja emocja sprawia, że myślę o…”. Istotne jest 
abyś zaczął/zaczęła oddzielać myśli od emocji, gdyż dzięki temu w przyszłości zyskasz lepszą kontrolę 
nad jednymi i drugimi. Oto kilka przykładów myśli, które mogą powstać z emocji. Jeśli czujesz się 
pewny/a siebie, powiązana z tym myśl może dotyczyć zwrócenia się do szefa  podwyżkę lub 
przypomnienia sobie innych okresów w życiu, kiedy czułeś/aś się pewny/a siebie i odnosiłeś/aś 
sukcesy. Jeśli czujesz się podatny/a na zranienie, z uczuciem tym może wiązać się myśl dotycząca 
niemożności dalszego radzenia sobie z życiowym stresem lub zmagania się z problemami. 

 



OPISZ ODCZUWANĄ EMOCJĘ 

Zilustruj emocję 

 

Opisz powiązaną czynność: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Opisz powiązany dźwięk: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Opisz nasilenie emocji: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Opisz ogólne odczucia, jakie wzbudza emocja: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Opisz myśli związane z emocją: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



Przekierowanie uwagi 

W pewnym momencie  życia wszyscy wpadamy w sidła emocji. Na przykład gdy ktoś Cię obrazi, 
pewnie cały dzień Jesteś tym poruszony, źle o sobie myślisz i przenosisz złość na kogoś innego lub 
świat wydaje Ci się dużo bardziej ponury. Wszyscy powszechnie doświadczamy tej „emocjonalnej 
pułapki”, lecz dla osoby zmagającej się z przytłaczającymi emocjami takie zdarzenie ma częstszy i 
bardziej nasilony charakter. Umiejętności związane z uważnością pomogą Ci oddzielić doświadczenie 
chwili obecnej od wewnętrznie odczuwanych emocji, tym samym dając Ci możliwość wyboru rzeczy, 
na której chcesz się skupić.  

Zanim rozpoczniesz ćwiczenie, określ także swoje aktualne samopoczucie. Odnieś się do listy emocji z 
poprzedniego ćwiczenia. Opisując, co czujesz, bądź tak precyzyjny, jak to możliwe. Nawet jeśli wydaje 
Ci się, że nic nie czujesz, zapewne nie jest to prawdą. Być może po prostu Jesteś znudzony/a lub 
zadowolony/a. Zrób, co w Twojej mocy, by określić odczuwaną emocję. 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia przeczytaj instrukcję, by zapoznać się z tym, co nastąpi. Jeśli to 
konieczne, nastaw minutnik na 10 minut. 

Znajdź wygodne miejsce do siedzenia w pokoju, gdzie przez 10 minut nikt nie będzie Ci przeszkadzał. 
Wyłącz wszystkie źródła rozpraszających dźwięków. Weź kilka powolnych, długich wdechów i odpręż 
się. 

Zamknij oczy i zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Szeptem nazwij odczuwaną emocję. Wyobraź sobie, 
jaki kształt mogłaby przyjąć. Wizja nie musi wydawać się sensowna dla kogokolwiek innego poza 
Tobą. Pozwól, aby Twoja wyobraźnia znalazła dla emocji właściwą formę i kształt. Wykonuj ćwiczenie 
przez minutę, nie przestając brać powolnych, głębokich wdechów. 

Otwórz oczy i skup się na wybranym przedmiocie. Zwróć uwagę na jego wygląd – kształt i kolor. 
Wyobraź sobie, jaki byłby w dotyku, gdybyś mógł/mogła wziąć go do ręki. Wyobraź sobie, ile może 
ważyć. Po cichu opisz przedmiot w najdrobniejszych szczegółach, poświęcając na to minutę. Nie 
przestawaj ćwiczyć oddychania. Jeśli zaczniesz odpływać myślami, po prostu skieruj uwagę ponownie 
na ćwiczenie, nie krytykując siebie. 

Zakończywszy opis przedmiotu, zamknij oczy i przywróć skupienie na emocję. Wyobraź sobie 
powiązany z nią dźwięk. Może to być dowolny odgłos, który w Twoim mniemaniu opisuje emocję – 
hałas, piosenka lub inny dźwięk. po tym jak opiszesz szeptem dźwięk, zastanów się nad związaną z 
emocją czynnością. Pamiętaj, że może być ona dowolna, ważne, żeby udoskonaliła zrozumienie 
emocji. Wykonuj ćwiczenie przez minutę, nie przestając brać powolnych, głębokich wdechów. 

Nie otwierając oczu, przekieruj uwagę na zmysł słuchu. Zwróć uwagę na wszelkie docierające do 
Ciebie dźwięki. Zauważ te spoza pokoju i określ je. Stań się świadom/a dźwięków dochodzących z 
pokoju i określ je. Staraj się zauważyć nawet małe dźwięki, np. tykanie zegara, odgłosy wiatru lub 
bicie własnego serca. Jeśli rozproszą Cię jakiekolwiek myśli, przywróć skupienie na zmysł słuchu. 
Poświęć na to minutę i nie przestawaj ćwiczyć oddychania. 

Zakończywszy wsłuchiwanie się w zauważalne dźwięki, przywróć skupienie na emocję. Nie otwierając 
oczu, po cichu opisz nasilenie emocji i ogólne odczucia, które w Tobie wzbudza. Pamiętaj, że jeśli jest 
to konieczne, pozwól sobie na kreatywność i użycie porównań. Wykonuj ćwiczenie przez minutę, nie 
przestając brać powolne, głębokie wdechy.  

Jeszcze raz przekieruj uwagę. Tym razem skup się na zmyśle węchu. Zwróć uwagę na odczuwane w 
pokoju zapachy, tak przyjemne, jak i nieprzyjemne. Jeśli nie wyczujesz żadnych zapachów, stań się 



świadomy wnikającego w Twoje nozdrza powietrza, gdy nabierasz je nosem. Postaraj się utrzymać 
uwagę na zmyśle węchu. Jeśli rozproszą Cię myśli, ponownie przekieruj uwagę na nos. Poświęć 
ćwiczeniu minutę i nie przestawaj ćwiczyć oddychania. 

Zakończywszy używanie zmysłu węchu, przywróć skupienie na emocję. Zwróć uwagę na wszelkie 
myśli, które pojawiły się w Twoim umyśle i są powiązane z emocją. Bądź tak precyzyjny w opisie 
emocji, jak potrafisz, i upewnij się, że Twoja myśl nie będzie tak naprawdę inną emocją. Wykonuj 
ćwiczenie przez minutę, nie przestając brać powolnych, głębokich wdechów. 

Na koniec przekieruj uwagę na zmysł dotyku. Wyciągnij rękę, by dotknąć przedmiot znajdujący się w 
jej zasięgu, Jeśli wszystkie znajdują się zbyt daleko, dotknij krzesła, na którym siedzisz., lub swojej 
nogi. Zwróć uwagę jakie uczucie wywołuje w Tobie dotykanie wybranej rzeczy – czy jej powierzchnia 
jest gładka czy chropowata, giętka czy sztywna, miękka czy twarda. Zwróć uwagę na doznania, jakie 
odczuwasz na opuszkach palców. Jeśli zaczną Cię rozpraszać myśli, po prostu przywróć skupienie na 
dotykany przez Ciebie przedmiot. Wykonuj ćwiczenie przez minutę, nie przestając brać powolne, 
głębokie wdechy. 

Po zakończeniu ćwiczenia weź trzy do pięciu powolnych, długich wdechów i przywróć skupienie na 
pokój. 

 

 

 
Źródło: www.pixabay.com 

 
 
 



Uważne oddychanie 

Kiedy rozpraszają Cię myśli lub inne bodźce, bardzo często jedną z najłatwiejszych i najbardziej 

skutecznych czynności okazuje się skupienie na nabieraniu i wydychaniu powietrza. Takie oddychanie 

sprawia, że robisz pełniejsze, głębsze wdechy, co może Ci pomóc odprężyć się. 

Aby uważnie oddychać, należy skupić się na trzech częściach składających się na to doświadczenie. Po 

pierwsze, musisz liczyć oddechy. Dzięki temu skupisz uwagę, a także uspokoisz umysł, gdy rozproszą 

Cię myśli. Po drugie, musisz skupić się na fizycznym doznaniu oddychania. Możesz to osiągnąć, 

obserwując, jak podczas wdechu i wydechu pierś i brzuch podnoszą się i opadają. Po trzecie, musisz 

być świadomy/a wszystkich rozpraszających myśli pojawiających się podczas oddychania. Następnie 

musisz pozwolić im odejść, nie uczepiając się ich (wyobrazić sobie jak „odpływają”). Rezygnacja z 

rozpraszających myśli pozwoli przekierować uwagę na oddychanie i pomoże Ci bardziej się odprężyć. 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia przeczytaj instrukcję, aby zapoznać się z tym, co nastąpi. Stosując 

uważne oddychanie , wiele osób czuje, że stanowi z nim jedność, a zatem odczuwają głęboką więź z 

tym doznaniem. Jeśli też tak czujesz, świetnie. Jeśli nie, nie powinieneś/powinnaś się tym martwić. Po 

prostu nie przestawaj ćwiczyć. Inne osoby z kolei na początku stosowania techniki odczuwają zawroty 

głowy. Może to być spowodowane zbyt szybkim, głębokim lub powolnym oddychaniem. Nie należy 

się tym niepokoić. Jeśli poczujesz zawroty głowy, w razie konieczności przerwij ćwiczenie lub powróć 

do oddychania w normalnym tempie i zacznij liczyć oddechy. Ponieważ umiejętność ta jest niezwykle 

prosta, a przy tym ma potężny wpływ, należy ją ćwiczyć każdego dnia. 

Najpierw znajdź wygodne miejsce do siedzenia w pokoju, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał w 

trakcie ćwiczenia. Wyłącz wszystkie źródła rozpraszających dźwięków. Jeśli czujesz się bardziej 

komfortowo, mając zamknięte oczy, zamknij je, aby odczuć większe odprężenie. 

Na początek weź kilka powolnych, długich wdechów i odpręż się. Połóż jedną rękę na brzuchu, a 

następnie powoli wdychaj powietrze nosem i równie powoli wydychaj je ustami. Poczuj, jak w trakcie 

oddychania Twój brzuch napełnia się i opada. Wyobraź sobie, że Twój brzuch napełnia się powietrzem 

niczym balon, gdy robisz wdech, i opada, gdy robisz wydech. Poczuj, jak powietrze rozchodzi się 

wewnątrz Twojego nosa, a następnie jest wydychane przez usta. W trakcie oddychania zwróć uwagę 

na wrażenia pochodzące z wnętrza ciała. Poczuj, jak Twoje płuca wypełniają się powietrzem. Zauważ, 

jak masa Twojego ciała opada na krzesło lub inne miejsce siedzące. Z każdym oddechem skupiaj się 

na tym, jak Twoje ciało coraz bardziej się odpręża. 

Kontynuując oddychanie, zacznij liczyć każdy wydech. Możesz liczyć w myśli lub na głos. Licz każdy 

wydech, aż dojdziesz do liczby 4, wówczas rozpocznij liczenie od nowa. Zacznij od powolnego wdchu 

przez nos, a następnie powoli wypuść powietrze przez usta. Policz „1”. Następnie ponownie weź 

powolny wdech i wolno wypuść powietrze ustami. Policz „2”. Powtórz czynność, powoli nabierając 

powietrze nosem i powoli wydychając je ustami. Policz „3”. I ostatni raz – nabierz powietrze nosem i 

wypuść ustami. Policz „4”. Teraz zacznij liczenie od nowa. 

Tym razem jednak, kontynuując liczenie, od czasu do czasu przekieruj uwagę na to, jak oddychasz. 

Zwróć uwagę na to, jak w trakcie oddychania Twój brzuch napełnia się i opada. Ponownie poczuj, jak 

powietrze rozchodzi się wewnątrz Twojego nosa, a następnie jest wolno wydychane ustami. Jeśli 

chcesz, połóż rękę na brzuchu i poczuj, jak podczas oddychania podnosi się i opada. Nie przestawaj 

liczyć oddechy, biorąc powolne, długie wdechy. Poczuj, jak Twój brzuch napełnia się powietrzem 



niczym balon, gdy robisz wdech, i opada, gdy robisz wydech. Nie przestawaj przenosić uwagi z liczenia 

na fizyczne doznanie oddychania. 

W końcu zacznij zauważać wszelkie myśli lub inne rozpraszające bodźce, które odwracają Twoją 

uwagę od oddychania. Tymi bodźcami mogą być wspomnienia, dźwięki, doznania fizyczne lub emocje. 

Kiedy Twoje myśli zaczną błądzić i zauważysz, że myślisz o czymś innym, ponownie skieruj uwagę na 

liczenie oddechów bądź przywróć skupienie na fizyczne doznanie oddychania. Jeśli się rozproszysz, nie 

bądź dla siebie zbyt surowy/a. Po prostu kontynuuj powolne nabieranie powietrza do brzucha i 

wydychanie, Wyobraź sobie, że napełniasz brzuch powietrzem, niczym balon. Poczuj, jak rośnie z 

każdym wdechem i opada z każdym wydechem. Nie przestawaj liczyć oddechów. Z każdym wydechem 

poczuj, jak Twoje ciało coraz bardziej się odpręża.  

Oddychaj do czasu usłyszenia budzika. Nie przestawaj liczyć oddechów, zwracając uwagę na fizyczne 

doznanie oddychania i rezygnację z rozpraszających myśli lub innych bodźców. Po usłyszeniu budzika 

powoli otwórz oczy i przywróć skupienie na pokój, w którym przebywasz. 

Uważna świadomość emocji 

Uważna świadomość emocji zaczyna się od skupienia na oddychaniu – zauważ, jak powietrze wnika 

przez nos i ulatuje ustami, napełniając i opróżniając płuca. Po czterech lub pięciu powolnych, długich 

wdechach i wydechach przekieruj uwagę na swoje obecne emocje. Zacznij od prostej obserwacji: 

Czujesz się dobrze, czy źle? Czy zasadniczo czujesz się szczęśliwy/a, czy nie? 

Następnie spróbuj bliżej przyjrzeć się emocji. Jakie słowo najlepiej je opisuje? Jeśli masz problem z jak 

najlepszym jej opisem, zajrzyj do listy w ćwiczeniu „opisz emocję”. Nie przestawaj obserwować uczuć 

i opisywać na głos swoich spostrzeżeń. Zwróć uwagę na niuanse uczucia lub nitki innych emocji, które 

mogą być w nie wplątane. Na przykład smutek ma w sobie włókna niepokoju, a nawet złości. Z kolei 

wstyd jest czasem spleciony ze stratą lub żalem. Zauważ także nasilenie emocji i sprawdź, jak zmienia 

się w trakcie obserwacji. 

Emocje zawsze przypływają niczym fala. Rosną, osiągają szczytowy punkt, aby w końcu opaść. Możesz 

to zaobserwować, opisując każde położenie fali, gdy uczucie rośnie i maleje.  

Jeśli z trudem przychodzi Ci Określenie obecnej emocji, możesz wykonać ćwiczenie, określając 

uczucie, którego doświadczyłeś w niedalekiej przeszłości. Wróć myślami do sytuacji sprzed kilku dni 

czy tygodni, gdy doznałeś/aś silnego uczucia. Dokonaj wizualizacji zdarzenia – gdzie byłeś/aś, co się 

działo, co powiedziałeś/aś, jak się poczułeś/aś. Szczegóły składające się na zdarzenie przypominaj 

sobie do czasu, gdy emocję wtedy odczuwaną zaczniesz na nowo odczuwać teraz. 

Bez względu na to, jak zaobserwujesz emocję, kiedy ją jasno rozpoznasz, nie przestawaj jej odczuwać 

i opisywać sobie zmian w jej charakterze, nasileniu lub typie. 

Najlepiej obserwuj emocję do czasu, gdy bardzo się zmieni – w charakterze lub nasileniu – i będziesz 

mógł odczuć efekt fali. Przyglądając się uczuciu, zaobserwujesz również myśli, odczucia i inne 

rozpraszające bodźce usiłujące odciągnąć Twoją uwagę. To zupełnie normalne. Po prostu rób, co 

możesz, aby przywrócić uwagę na emocję, bez względu na to, gdzie się oddaliła. Pozostań skupiony/a 

emocji do czasu, gdy zaobserwujesz, jak zmienia się i zmniejsza. 



Poznając umiejętność uważnej obserwacji emocji, możesz zdać sobie sprawę z dwóch istotnych 

rzeczy. Pierwsza z nich to świadomość, że wszystkie uczucia mają pewną żywotność. Jeśli będziesz je 

ciągle obserwował, zauważysz, że po osiągnięciu punktu szczytowego zaczną stopniowo opadać. 

Druga zaś dotyczy tego, że sama czynność opisywania uczuć może sprawić, że zyskasz nad nimi 

częściową kontrolę. Opisywanie emocji ma często ten sam skutek, co zamknięcie ich w pojemniku, 

dzięki czemu nas nie przytłaczają. 

Zanim rozpoczniesz ćwiczenie, przeczytaj instrukcję, aby zapoznać się z tym, co nastąpi. Jeśli wolisz jej 

wysłuchać, posłuż się urządzeniem rejestrującym, aby nagrać polecenia czytane powolnym, 

jednostajnym głosem, których możesz słuchać podczas ćwiczenia techniki. Jeśli nagrywasz instrukcję, 

rób przerwę po każdym akapicie, aby mieć czas na pełne doświadczenie procesu. 

Weź długi, powolny wdech. Poczuj, jak powietrze wnika przez nos, schodzi w dół gardła i dociera do 

płuc. Weź kolejny wdech i obserwuj, co się dzieje z Twoim ciałem, gdy robisz wdech i wydech. Nie 

przestawaj oddychać i obserwować. W trakcje oddychania nie przestawaj zauważać wrażeń 

pochodzących z wnętrza ciała. 

Skieruj uwagę na doznania emocjonalne. Spójrz w głąb siebie i odkryj odczuwaną przez siebie teraz 

emocję lub inną, której niedawno doświadczyłeś/aś. Zwróć uwagę, czy jest to dobre czy złe uczucie, 

przyjemne czy nieprzyjemne. Nie przestawaj skupiać się na emocji, dopóki jej nie poczujesz. 

Teraz znajdź słowa, które opiszą emocję. Może jest to euforia, zadowolenie, podekscytowanie? A 

może smutek, lęk, wstyd lub strata? Bez względu na to, jaka to emocja, nie przestawaj jej 

obserwować i opisywać w myślach. Zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w emocji i je opisuj. Jeśli 

rozpraszają Cię bodźce lub myśli, postaraj się je oddalić, nie uczepiając się ich. Zauważ, czy Twoja 

emocja nasila się czy osłabia i opisz to. 

Nie przestawaj obserwować emocji i oddalać rozpraszających bodźców. Ciągle poszukuj słów 

opisujących najmniejsze zmiany w charakterze lub nasileniu emocji. Jeśli inne emocje zaczną się z nią 

splatać, nie przestawaj ich opisywać. Jeśli emocja zmieni się w zupełnie inną, po prostu ciągle ją 

obserwuj i znajduj słowa ją opisujące. 

O Twoją uwagę będą zabiegać myśli, doznania fizyczne i inne rozpraszające  bodźce. Zauważ je, po 

czym oddal siebie i przywróć uwagę na emocję. Utrzymuj skupienie na niej i nie przestawaj 

obserwować. Kontynuuj, aż zobaczysz, że emocja się zmieniła lub osłabiła. 

Poznałeś/aś podstawowe umiejętności związane z uważnością. Zapewne lepiej rozumiesz teraz 

działanie swojego umysłu i dlaczego warto poznać te umiejętności. Powinieneś/powinnaś ich używać 

na co dzień. 

Powyższe ćwiczenia mogą sprawić, że będziemy bardziej cieszyć się życiem. W trudnych chwilach 

warto wykonywać ćwiczenia, które dawniej nam pomogły. Może część z nich da się wykorzystać w 

życiu codziennym? Z czasem mogą stać się doskonale znanym nawykiem; zauważymy być może, że 

automatycznie myślimy o sobie dobrze, potrafimy skupić się na przeżywaniu chwili oraz 

korzystamy z wielu okazji, by odczuwać przyjemność. 
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Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji telefonicznej lub on-line zapraszamy do kontaktu 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie tel. 23 6722673! 

Opracowanie artykułu :      psycholog - Marta Matuszewska, psycholog - Dorota Bielas 
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dialektyczno-behawioralna (DBT). Praktyczne ćwiczenia rozwijające uważność, efektywność 
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