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TESTTARTÁS
Munka közben gyakran 
elfeledkezünk a helyes 
testtartásról, ami 
hosszútávon 
mozgásszervi 
fájdalmakhoz vezethet. 
Az alábbi gyakorlat segít, 
hogy munkahelyünkön, 
apró szüneteket 
beiktatva, figyelmünket 
testünkre irányíthassuk 
és megtaláljuk a 
legoptimálisabb 
testtartást.





• Ezt a gyakorlatot állva és ülve is végezhetjük. 
• Helyezzük a talpunkat vízszintesen a padlóra. 
• Képzeljük el, hogy egy selyemszál húzódik végig a gerincünk, a nyakunk mentén egészen a fejünk 

tetejéig. Itt képzeletben finoman „húzzuk meg” ezt a selyemszálat, hogy a gerinc visszanyerje 
természetes görbületeit, a fejtető fölemelkedjen, s az áll kicsit lefelé forduljon. Így ülünk 
egyenesen: a test alsó részének stabil alátámasztást ad a talaj és a szék ülőkéje, a felsőtest ebből 
a stabil alátámasztásból hegyként felmagasodik.

• Szoktassuk magunkat hozzá, hogy a nap folyamán rendszeresen ellenőrizzük a testtartásunkat.
• A test külső tartása gyakran tükrözi a belső tartást, a szellemi fókuszáltságunkat és a 

lelkiállapotunkat. Figyeljük meg a kapcsolatot test, a szellem és a lélek között. Figyeljük meg, 
hogyan tartjuk a fejünket, s ez hogyan befolyásolja a hangulatunkat. Kísérletezzünk, s nézzük meg, 
mit fedezünk föl! Milyen a figyelmed és a hangulatod, amikor helyesen tartod magad és milyen, 
amikor túlságosan összeroskadsz, vagy túl mereven feszíted ki magad?

• Ha ismerjük, hogyan tükrözi testtartásunk a szellemi – és lelkiállapotunkat mind pozitív, mind 
negatív értelemben, akkor a testtartásunk igazításával képesek vagyunk befolyásolni a szellemi és 
lelki állapotunkat is. Ha tudatosan egyenesen ülünk, felfedezhetjük magunkban a „bennünk 
lakozó hegy” képét és erejét.



ÖLELÉS
Vannak helyzetek, mikor 
jól esne egy ölelés, a 
körülmények azonban 
nem adnak erre 
lehetőséget. Jó hír, hogy 
önmagunk átölelése is 
serkenti a boldogságért 
felelős egyik hormon, az 
oxytocin kiválasztását. 
A következő gyakorlat 
segít, hogy bármikor, 
amikor jól esne, 
megvigasztalhassuk 
magunkat egy öleléssel.





• Kezdjük azzal, hogy figyelmünket a légzésre irányítjuk, és ott tartjuk. Szenteljünk időt arra, hogy 
részletesen megtapasztaljuk a lélegzetvétel érzeteit.

• Tegyük az egyik kezünket a hasunkra a köldök alatt. Tegyük a másik kezünket a szívünk tájékára a 
felsőtest bal oldalán.

• Tartsuk itt a kezeinket, és itt, a mellkas és a has területén, figyeljük továbbra is a légzést. Érezzük 
az emelkedést és a süllyedést, a tágulást és az összehúzódást. Érezzük, ahogy a kezünknek 
nekinyomódik, majd eltávolodik a has és a mellkas. Érezzük a tenyerünk melegét, ahogy 
belenyomódik a testünk.

• Folytassuk ezt tetszés szerinti ideig.
• A mellkas és a has finom érintése és nyomása serkenti az oxytocin kiválasztását, annak minden jó 

hatásával együtt. Ezzel együtt, a mindfulness szellemében engedjünk el minden elvárást vagy 
vágyat, hogy valami kellemeset tapasztaljunk, vagy megszabaduljunk valamilyen kényelmetlen 
vagy kellemetlen érzéstől. A tudatos jelenlét és a mindfulness meditáció lényege, hogy 
megtanulunk együtt lenni a tapasztalatainkkal, elfogadva azokat olyannak, amilyenek, anélkül, 
hogy reflexesen rögtön meg akarnánk azokat változtatni. 

• Használjuk fel ezt a gyakorlatot arra, hogy ápoljuk a kapcsolatot a testünkkel és közelebbről 
megfigyeljük a testérzeteinket, hogy mit tapasztalatunk, ha gyengéden megérintjük, vagy akár 
átöleljük magunkat. Fontos lépés, ha megtapasztaljuk és elfogadjuk, hogy szükségünk van egy kis 
kedvességre és törődésre.



Az érzékek 
fejlesztése

Hétköznapjaink során 
hajlamosak vagyunk 
belemélyedni a saját 
gondolatainkba, és 
emiatt  kevésbé figyelünk 
a jelen pillanat adta 
élményekre, 
tapasztalatokra. 
Ez a gyakorlat abban 
segít, hogy a maga 
teljességében átéljük a 
pillanatot, legyen szó 
akár a reggeli kávézásról, 
akár egy sétáról a 
természetben.





• Amikor tudatosan végezzük tevékenységeinket - például a kávézást az íróasztalnál vagy egy sétát ebédidőben 
– akkor minden érzékünket tudatosan arra irányítjuk, „foglalkoztatjuk”. Kezdhetjük azzal, amelyik abban a 
tevékenységben a legdominánsabban működésbe lép. 

• Például kávézás közben, figyeljük meg a csésze melegét kezünkben (tapintás). 

• Aztán tudatosítsuk a friss kávé aromáját (szaglás), figyeljük meg milyen messziről érezük az illatét?
• És milyen a kávé színe vagy színárnyalata? Mit látunk, ha ránézünk?

• Aztán amint belekortyolunk, érzékeljük az ízét (ízlelés). És miután lenyeljünk, várjunk még egy darabig és 
figyeljük meg az utóízét is. Fedezzük fel, van-e köztük különbség. Már négy érzéket foglalkoztatunk, s ott van 
még a kortyolás hangja is. Mit hallunk kortyolás és nyelés közben? 

• A kezdetben a csésze kávéra összpontosított figyelmet és az öt érzékünket fokozatosan kiterjeszthetjük a 
környezetünkre is.

• Egyik érzékszervünk lehet, hogy könnyebben működésbe lép, mint a másik, amit lehet, hogy jobban kell 
„nógatnunk” erre. Ha valamelyik érzetet egyáltalán nem érezzük, az is teljesen rendben van, akkor 
tudatosítsuk a hiányát. 

• Tudatosítsuk, milyen narratíva zajlik a fejünkben arról, hogy „nem jól csinálom” vagy „ez nekem nem megy”, 
és milyen más ítélkező vagy minősítő gondolatok fogalmazódnak meg. Vegyük őket tudomásul, és 
tudatosítsuk, hogy a „narratív ösvényre” tévedtünk, megint gondolkodunk, majd vezessük vissza a 
figyelmünket a a testünk érzeteire, a közvetlen tapasztalásra.

• Végezzük gyermeki játékossággal, mint egy felfedezésként ezt a gyakorlatot, s ha először nehezen is megy, 
gyakorlással egyre könnyebb, egyre vidámabb és egyre élvezetesebb lesz!


