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Dobrodošli u
čarobni svijet mindfulnessa
Mindfulness je obraćanje pažnje
na ono što je sada ovdje, upravo sada, u nama ili oko nas
(Debra Burdick)

Mindfulness je tehnika usmjerena na razvoj pažnje i koncentracije,
percepcije, prepoznavanja, prihvaćanja i bolje kontrole osjećaja i
ponašanja, empatije i suosjećajnih odnosa.
Mindfulness pomaže umiriti se, sabrati svoje misli i reagirati svjesnije
u svakodnevnom životu te stresnim i izazovnim situacijama.
Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju pozitivne učinke
mindfulnessa na kognitivno, emocionalno, socijalno i školsko
funkcioniranje djece i adolescenata.
Tjelesno vježbanje pomaže ojačati mišiće i tijelo.
Mindfulness je vještina koja pomaže da mozak bude zdrav i jak.
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Dobrodošli u
čarobni svijet mindfulnessa
Mindfulness znači usmjeriti svoju pažnju prema nečemu i primjećivati
sve što se događa upravo sada, iz trenutka u trenutak.
Pažnju se može usmjeriti prema okolini koristeći naša osjetila (vid,
sluh, dodir, miris i okus) ili unutarnjim stanjima (osjeti u tijelu, misli i
osjećaji u umu).
Kada svu svoju pažnju usmjerimo na nešto, tada detaljnije, jasnije,
punije primjećujemo trenutno iskustvo – okolinu (stvari koje vidimo,
čujemo, dodirujemo, mirišimo i možemo okusiti) ili misli, osjećaje i
senzacija u tijelu.
Mindfulness uključuje znatiželju prema onom što se događa upravo
sada, kao i otvorenost i prihvaćanje trenutnog iskustva kakvo god da
ono jest, bilo ono ugodno ili neugodno.
To je suprotno on stanja kad radimo više stvari odjednom i to
automatski, kao da smo na autopilotu – naše tijelo radi jednu radnju, a
naš um je negdje drugdje te ili misli o prošlosti ili brine o budućnosti.
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Kako primjenjivati
mindfulness za djecu?
Vježbe mindfulnessa su vrlo jednostavne.
Mogu se raditi sjedeći na stolici ili na podu, ležeći, stojeći ili u pokretu.
Neke od njih su vrlo aktivne, a neke mirnije.
Potrebno je samo usmjeriti pažnju na jednu stvar, kao što je npr.
promatranje okoline, pokret ili disanje, i pokušati zadržati pažnju na
tome.
Tijekom vježbe mindfulnessa događa se da u nekom trenutku pažnja
odluta s fokusa. To je potrebno primijeti i jednostavno vratiti pažnju
natrag na fokus.
Kada pažnja odluta, to ne znači da smo nešto pogriješili ili da je
prestala vježba mindfulnessa. Primijetiti da je pažnja odlutala i
vraćati pažnju ponovno i ponovno na fokus jest mindfulness.
Mindfulness se može primjeniti i na svakodnevne aktivnosti kao što je
pranje zubi, jedenje, tuširanje, crtanje, maženje kućnog ljubimca.
Želimo ti puno zabave tijekom mindfulnessa.

MINDFULNESS supermoć koju
svako dijete može
i treba imati.
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Božićna čarolija
mirisa

U kutijicu staviti jedan miris (korice naranče ili limuna, vanilija,
klinčić, cimet, lavanda i sl.). Mogu se pripremiti različite kutijice
s različitim mirisima, kako bi dijete isprobalo više mirisa.
Tijekom jedne vježbe maksimalno koristiti 2 do 3 mirisa kako ne
bi došlo do zasićenja.
Zatvorenu kutijicu neka dijete drži u rukama i zatvori oči.
Polako otvori kutijicu i primakni je ispod nosa.
Lagano udahni i vrlo polagano izdahni.
Ponovi više puta lagani udah i izdah.
Dok lagano dišeš, pažnju usmjeri na miris - Kakav je miris? Je li
sladak, osvježavajući ili oštar, jak ili blag, tek jedva primjeran,
poznat od ranije ili nepoznat?
Ukoliko ti nešto odvuče pažnju s mirisa, samo ponovno nježno
vrati pažnju na istraživnje mirisa.
Nastavi istaživati miris još nekoliko trenutaka zatvorenih očiju.
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Božićno zvono

Potreban pribor:
božićno zvonce
triangl
tinghsa zvono
Mindbell besplatna
aplikacija za mobitel
Mindbell na youtube-u

Udobno se smjesti na stolici.
Možeš zatvoriti oči, ako ti odgovara.
Sve što trebaš raditi rada je slušati.
Kada čuješ zvuk zvona, nastavi ga pažljivo slušati sve dok čuješ
zvuk.
Kada više ne čuješ zvuk zvona podigni jednu ruku u vis.
Pozvoniti sa zvonom i pratiti rekciju djeteta
Ponoviti više puta
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Kocka leda

Pribor: kocka leda u čašici , papirnate maramice ili krpa
Usmjeri pažnju na svoju ruku. Samo primijeti kakav je osjećaj u
tvojoj ruci. Je li toplo, hladno, vruće, mokro, suho?
Sada pogledaj kocku leda u čaši, uzmi je i drži u ruci. Stavi
kocku leda u sredinu dlana i obuhvati je prsima. Primijeti što
osjećaš u ruci dok držiš kocku leda. Ako osjećaš nelagodu, to je
u redu. Jednostavno vrati kocku leda u čašu kada ti odgovara.
Čim ti se dlanovi malo zagriju, uzmi je ponovno. Primijeti što se
događa dok držiš kocku leda. Da li osjećaš hladnoću? Da li te
počinje žariti? Peći? Ili se kocka leda otapa i kapa?
Da li primjećuješ neke osjete u ostatku tvojeg tijela?
Što se događa nakon nekog vremena u tvojoj ruci? Je li
utrnula? Da li osjećaš led?
Stavi led u čašu i ugrij ruke na trenutak.
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Božićna svijeća
Udahni 1 2 3
Zadrži 1 2 3
Izdahni 1 2 3
Disanja je uvijek s nama. Ne može se zaboraviti ili prestati
disati. Dišemo dok smo živi. Tijelo diše samo od sebe.
Dišemo upravo sada.
Kada se pažnja usmjeri prema disanju, postaje se usredotočen
na ovdje i sada, a to je prvi korak prema razvoju pažnje i
koncentracije.
Božićna svijeća simbol je života kojem se radujemo za Božić.
Uzmi pravu svijeću i zapali je obvezno uz pomoć odrasle osobe.
Ili nacrtaj i izreži svoju Božićnu svijeću ili samo izreži sliku
svijeće sa sljedeće strane.
Udahn duboko i broji do tri 1-2-3.
Zadrži dah i broji do tri 1-2-3.
Izdahni polagano dok brojiš do tri 1-2-3 kako bi ugasio/la
svijeću.
Ponovi nekoliko puta
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Božićna svijeća
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Božićni poklon
Udahni 1 2 3 4
Zadrži 1 2 3 4

Zadrži 1 2 3 4
Izdahni 1 2 3 4

Najveće veselje djeci za Božić su pokloni.
Poklon može biti u obliku kvadrata ili pravokutnika, ima četiri
strane, a može ti pomoći u disanju u ovo veselo vrijeme Božića.
Nacrtaj i izreži ili samo izreži sliku poklona sa sljedeće strane.
Kažiprstom pređi preko gornje strane poklona, te udahni i
broji do četiri 1-2-3-4.
Zadrži dah i broji do četiri 1-2-3-4 dok kažiprstom prelaziš
drugom stranom poklona prema dolje.
Zatim izdahni i broji do četiri 1-2-3-4 dok kažiprstom prelaziš
donjom stranom poklona.
I konačno, izdahni polagano i broji do četiri 1-2-3-4 dok
kažiprstom prelaziš zadnjom stranom poklona prema gore.
Ponovi nekoliko puta
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Božićni poklon

Zadrži 1 2 3 4

Zadrži 1 2 3 4

Udahni 1 2 3 4

Izdahni 1 2 3 4
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Vruća čokolada

Vruća čokolada je ukusna u svako doba, a posebno Božićno
kada je vani zima i hladno. Može zagrijati tijelo i dušu.
Uzmi šalicu vruće čokolade ili kakaa i primakni je ustima i nosu
ili samo zamisli da je držiš.
Ne treba biti prevruća, pazi da se ne opečeš!
Polagano udahni kroz nos i osjeti miris vruće čokolade.
Polako izdahni kroz usta da ohladiš vruću čokoladu.
Ponovi nekoliko puta.
A onda nastavi uživati u finom okusu vruće čokolade.
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Pahuljice padajte

Kada si spreman, protresi i stavi snježnu kuglu na stol ili na
pod ispred sebe i promatraj ju. Što primjećuješ?
Pahuljice lepršaju okolo i lagano se spuštaju prema dolje.
Tvoje tijelo može biti kao pahuljice u snježnoj kugli.
Sada pomiči svoje tijelo kao što lepršaju pahuljice u snježnoj
kugli.... Možeš se i okretati, vrtiti malo na jednu, pa na drugu
stranu, mahati rukama....
Usmjeri pažnju na pokrete svoga tijela koje je kao pahuljica....
Pahuljice u kugli se polagano spuštaju na na dno. Tako i tvoje
tijelo. Pokreti su sve sporiji i spuštaš se na pod. I tvoje tijelo na
podu je potpuno mirno i tiho. Kao pahuljice.
Što osjećaš sada u svojem tijelu koje je mirno i tiho dok ležiš
na podu?
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Vatrica u rukama

Zimi je lijepo uživati u igrama na snijegu.
Ali se potrebno i zagrijati.
Nekoliko puta brzo protrljaj svoje dlanove jedan o drugi.
Primijeti osjete u svojim dlanovima, šakama i rukama.
Usmjeri svoju pažnju na toplinu koja je nastala u tvojim
rukama.
Sada zatvori oči i u tišini nježno stavi svoje ruke na vrh svoje
glave. Usmjeri svoju pažnju na toplinu koja s ruku prelazi na
tvoju glavu.
Ostani u ovom položaju još koji trenutak i primijeti osjete u
rukama i glavi.
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Božićni
autobus
za brige

Udobno sjedni i zatvori oči. Duboko udahni kroz nos i polako
izdahni kroz usta nekoliko puta.
Sada zamisli da hodaš do autobusne stanice na kraju ulice.
Zastaneš kraj znaka za autobusnu stanicu i primijetiš mnogo
vreća oko znaka. Vreće su različitih veličina i boja. I pitaš se
zbog čega su ovdje. Stiže autobus. Koje je boje autobus? Koliko
je velik ? Ima li ljudi u autobusu?
Vozač autobusa je Djed Mraz i pita te: „Koju vreću želiš staviti u
autobus?“ Ti ga začuđeno pogledaš i kažeš da ne razumiješ što
misli, jer to nisu tvoje vreće. Ljubazni vozač ti objasni da to jesu
tvoje vreće – to su tvoje vreće briga. U vrećama su sve tvoje
brige. Vozač ti objasni ti da možeš odabrati koje vreće briga
želiš staviti u autobus. I da će on odvesti te brige daleko da te
više nikada ne gnjave.
Zato u sljedećih nekoliko trenutaka odluči koje vreće želiš
staviti u autobus, kojih se briga želiš riješiti. ....
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Božićni
autobus za
brige
(nastavak)
Sada kada si stavio sve svoje brige u autobus, autobus polakano
kreće i ti shvatiš da bilo koja briga koju si ranije imao više nije
važna. Gledaš kako se autobus udaljava i vozi uzbrdo te postaje
sve manji i manji kako se udaljava u daljini. Tako i tvoje brige
postaju sve manje i manje. Kako se osjećaš sada kada tvoje
brige postaju sve manje i manje? Osjećaš li se bolje sada kada te
tvoje brige više ne opterećuju?
Autobus vozi preko dalekog brda, a onda nestaje. Tako i tvoje
brige, više nisu ovdje. Više ih ne možeš osjetiti. I to je tako dobar
osjećaj. Toliko si ih dugo nosio. Osjećaš se toliko lakši sada.
Osjećaš se tako sretan i miran i sabran. Osjećaš se tako mirno,
jako mirno. Ali sada je vrijeme za vratiti se kući. Duboko udahni
i polagano izdahni nekoliko puta.
Zapamti, kada godi imaš neke brige ili neke probleme zbog kojih
si zabrinut/a ili tužan/a, samo dođi ovdje gdje možeš brige
staviti u autobus kako te više ne bi opterećivale.
Sada promigolji svoje prste na rukama i nogama i polagano
otvori oči.
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Božićna
vremenska
prognoza
Sjedni na stolicu da ti bude ugodno. Zatvori oči ako ti odgovara.
Sada duboko udahni i izdahni nekolio puta. Usmjeri svoju pažnju
na svoj trbuh koji se diže i spušta. Možeš staviti svoju ruku na
trbuh. Ako ti pažnja odluta, samo vrati pažnju ponovno na trbuh
koji se diže i spušta s tvojim disanjem. Pažnju usmjeri na svoje
disanje onoliko puta koliko je potrebno, kad god ona odluta. Pa
ako ti pažnja odluta i stotinu puta, ponovno je usmjeri na
disanje stotinu puta. Svaki puta kada ponovno usmjeriš svoju
pažnju, vježbaš svoj mozak da bude jak i u formi.
Sada usmjeri svoju pažnju na to kako se osjećaš unutra u sebi.
Kakvo je vrijeme u tebi u pravo sada? Možda se osjećaš toplo,
sunčano i opušteno? Ili je možda vjetrovito, kišovito ili olujno
unutra u tebi? Ili se možda javila duga? Nemoj puno razmišljati!
Samo pogledaj unutra i primijeti što je unutra. Bez obzira kakvo
je trenutno vrijeme u tebi, zapamti da se vrijeme uvijek mijenja.
Nebo je jedan dan možda sunčano, a drugi dan možda oblačno.
Zato ako se osjećaš olujno i nemirno u sebi upravo sada,
zapamti da se kasnije može pojaviti sunce, ili sunce može doći
sutra.
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Božićna
vremenska
prognoza
(nastavak)
Sada usmjeri svoju pažnju na svoja stopala, zgrči svoje nožne
prste i potom ih opusti. Usmjeri svoju pažnju na skočne
zglobove i potkoljenice, natkoljenice i bokove. Osjeti kako su
obje tvoje noge opuštene i teške na podu ili jastuku ili stolici.
Osjeti kako se tvoj trbuh pomiče gore i dolje dok dišeš. Osjeti
svoja leđa i prsa kako su udobna i opuštena. Osjeti kako su tvoje
šake i prsti topli i opušteni, i položene na krilo ili pod pokraj
tebe. Osjeti svoje nadlaktice i ramena kako tu teška i opuštena.
Usmjeri svoju pažnju prema vratu i licu. Opusti svoju čeljust,
jezik i oči. Osjeti kako je cijelo svoje tijelo dok sjediš ili ležiš u
ovoj prostoriji.
Sada provjeri svoje unutarnje vrijeme ponovno. Je li se vrijeme
promijenilo? Ili je ostalo isto? Ako želiš, možeš napraviti crtež
svojeg unutarnjeg vremena kada završiš ovu vježbu. I ponovno
napraviti ovu vježbu sutra, kako bi vidio kakvo će vrijeme u tebi
biti tada. Usporedi oba crteža.
Sada ću pozvoniti zvono za kraj vježbe. Slušaj zvono i kada više
ne možeš čuti zvuk zvona, otvori oči.
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Božićna boca sa
šljokicama

Napuniti bocu vodom. Uzeti olovku, malenu igračku ili žlicu i
staviti iza boce. Dijete neka pogleda kroz bocu na drugu stranu i
kaže vidi li predmet s druge strane.
Dodati šljokice u bocu u boji po izboru djeteta. Protresti bocu i
gledati kako šljokice lete uzburkano po vodi. Opet staviti
predmet iza boce i pitati dijete koliko jasno vidi predmet sada.
Boca je kao naš um, a školjice su kao naše misli, osjećaji.
Kada smo jako zabrinuti, uplašeni, ljuti ili tužni, u našem umu ima
puno misli i osjećaja koji su uzburkani. Tada ne možemo dobro
vidjeti našu situaciju (npr. „usijana glava“).
Kako šljokice padaju na dno i „smiruju se“, tako se i naš um
smiruje uz mindfulness.
Dok je naš um uzburkan, možemo npr. disati, a naše misli i
osjećaji primijećivati kako dolaze i odlaze.
Tako um postaje bistar, možemo bolje razmišljati, bolje odlučiti,
tijelo se smiruje kao i jaki osjećaji.
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Staklenka zahvalnosti

Pripremiti staklenku ili neku drugu kutiju.
Možeš ju ukrasiti šljokicama, bojama ili samo napisati natpis.
Svako dijete može imati kod kuće svoju staklenku/kutiju
zahvalnosti. Ili jedna staklenka za cijelu obitelj. Ili jednu za
cijeli razred.
Napiši svaki dan napiše jednu ili više stvari za što si
zahvalan/na i stavi papirić u staklenku/kutiju.
Ili se na kraju dana prisjediti trenutaka za koji su zahvaan i
zabilježiti te staviti papirić u staklenku/kutiju.
Nakon nekoliko dana ili na kraju tjedna ili u dogovoreno
vrijeme otvoriti staklenku/kutiju i pročitati zabilješke.
Sigurno ćeš se iznenaditi kad budeš čitao7la svoje zabilješke,
ali i ostali članovi obitelji ili razreda o velikim i malim stvarima
za koje se može biti zahvalan.
Sreća će se tako dijeliti i postati još veća.
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Netko poseban

Za početak možeš leći na pod na leđa ili sjesti na pod s
prekriženim nogama ili stolicu s uspravnim leđima. Nježno
zatvori oči potpuno ili samo na pola. Sada stavi svoje ruke na
trbuh i nekoliko puta polagano udahni i izdahni. Možeš li
osjetiti kako se tvoje ruke pomiču gore i dolje? Da li znaš
zašto se tako dižu i spuštaju? To je tvoje disanje koje to radi.
Osjeti kako se tvoje ruke dižu i spuštaju sa svakim udahom i
izdahom.
Sada, sljedećih nekoliko trenutaka razmisli o nekoj posebnoj
osobi u tvom životu, o nekome tko ti puno znači. To može biti
netko u tvojoj obitelji, tvoja mama ili tata, ili tvoj prijatelj, ili
tvoja učiteljica.
Dok misliš na tu osobu, sjeti se zašto ti je ta osoba posebna.
Što ta osoba čini ili radi da je svijet bolje mjesto za tebe?
Samo primijeti kako se osjećaš upravo sada dok misliš na tu
osobu. Možda se osjećaš sretno ili negdje osjećaš toplinu u
tvom tijelu, u trbuhu ili prsima, mali mjehurić sreće. Taj
mjehurić sreće je tamo, jer ti osjećaš zahvalnosti zbog te
osobe u tvom životu. Možda želiš reći HVALA toj osobi što je
tako posebna za tebe, bilo tiho za sebe ili direktno toj osobi
kada je vidiš sljedeći puta.
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Božićna
čarolija bojanja
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Božićna
čarolija bojanja
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Božićna
čarolija bojanja

Centar DAR

Božićna
čarolija bojanja
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Božićna
čarolija bojanja
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Božićna mandala (1)
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Božićna mandala (2)
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Božićna mandala (3)
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