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Egy perc lélegzetvételnyi szünet 

Volt-e már valaha olyan érzésed hogy csak „egy lélegzetvételnyi szünetet 

kérnék” ? 

A következő gyakorlat segít kilépni az automatikus cselekvések üzemmódból a 

jelenbe. 

A gyakorlat során megteremtjük annak a lehetőségét, hogy kapcsolatba 

kerülhess természetes változás tűrő képességeddel, és bölcsességeddel. 

Egyszerűen csak ráhangolódsz arra, ami éppen most történik, mindenféle 

különösebb eredmény elvárása nélkül. 

Csak a Stop szót jegyezd meg! 

 

1. Stop, és gyors leltár / Bekapcsolódás a fej/szív/test tereidbe 

Hozd magad a jelen pillanatba a következő kérdéssel: 

Mit tapasztalok éppen most? 

Gondolatok….(mit mondasz magadnak, milyen képek jönnek fel a tudatodban) 
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Érzések…..(élvezetes, közömbös, felzaklató, izgatott, szomorú, mérges) 

Érzékletek….(fizikai érzékletek, feszültség, visszatartás, könnyűség) 

Ismerd fel és jegyezd meg tapasztalataidat, még akkor is ha kellemetlenek. 

2. Végy egy mély lélegzetet / Irányítsd tudatosságodat a légzésre 

Gyengéden irányítsd figyelmedet a légzésre, minden egyes belégzéstől minden 

egyes kilégzésig, ahogy folyamatosan követik egymást. 

A légzésed ilyenkor olyan horgonyként funkcionál, ami összekapcsol a jelennel, 

és a nyugodt éberség állapotára hangol. 

3. Megnyílás és megfigyelés / Az éberség kifelé terjesztése 

Terjeszd ki az éberséged mezőjét a légzésed köré és azon túl, ami magában 

foglalja a test egészként való érzékelését, a testhelyzetedet, az arckifejezésedet, 

majd még távolabb kifelé, mi történik épp körülötted: sóhajok, hangok, 

szagok…stb.  Amennyire csak tudod, vidd tovább ezt a kiterjesztett éberséget a 

következő pillanatra. 

4. Folytasd / új lehetőségek /  Folytasd elvárások nélkül 

Engedd, hogy éberséged most a körülötted lévő világra is kiterjedjen, milyennek 

is látod épp most a dolgokat. Sokkal inkább kíváncsisággal, nyitottsággal, 

természetesen reagálva rájuk, mint megszokásból vagy csak mechanikusan . 

Lehet, hogy meg is fogsz lepődsz azon, hogy mi történik ezután a kis 

„lélegzetvételnyi szünet” után. 

 


