
W jaki sposób mindfulness rozwija psychologiczną stabilność?
Wspomniane 2 kroki – zauważenie i refleksja – to 
aspekt “CO” praktyki uważności. “JAK” to podejmo-
wanie tych kroków w przyjaznym, konstruktywnym 
duchu: bardziej uznawanie tego, że coś się dzieje, 
aniżeli ocenianie czy rozmyślanie nad tym, że/dlaczego 
w ogóle się dzieje. To nastawienie chroni nasze 
refleksje przed wykolejaniem, które nieraz następuje, 
gdy automatycznie reagujemy stresem na myśli lub 
uczucia.

Uważna refleksja nad naszym stanami emocjonalnymi 
nie zawsze jest przyjemna, ale jest niezbędna do 
naszego rozwoju. Daje umysłowi dostęp do materiału, 
który może nam posłużyć do swoistego “przeprogra-
mowania się” oraz umiejętnego radzenia sobie 
z trudnymi uczuciami, w tym z intensywnym smutkiem 
czy lękiem. 

Ideą praktykowania Mindfulness, czyli uważności, 
jest nabranie perspektywy wobec naszych 
doświadczeń. Jak to działa? Krok 1. to sprawdzenie, 
jakie jest nasze bieżące doświadczenie. Robimy to 
systematycznie, aby nic istotnego nam nie umknęło 
(np. to napięcie w barkach - czy to wczesny sygnał 
powstającej reakcji na stres?).

Kiedy już zauważyliśmy co się dzieje, przechodzimy 
do kroku 2., czyli refleksji nad tym, co właściwie 
czujemy w naszym umyśle i ciele? Wcześniej czy 
później doprowadzi to nas do nawiązania kontaktu 
z naszym aktualnym stanem emocjonalnym. Wtedy 
zadajemy sobie pytanie, co je spowodowało? Co się 
wydarzyło i jak może to wpływać na nas teraz, 
po czasie?

Co obejmuje praktyka Mindfulness dla młodych ludzi?

Krok 1. Krok 2.
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Praktykując mindfulness uczymy się więc żyć mądrzej. 



W jaki sposób AMdM promuje elastyczność i odporność psychiczną?

AMdM jest kolejnym krokiem na drodze dorastania
W pierwszej kolejności uczymy się posługiwać uważnością,

szeroko doświadczając jej działania

? ? ?

? ? ?

Korzystając z informacji naukowych, osobistego doświadczenia i dyskusji na zajęciach, każda lekcja AMdM 
eksploruje nowe, często zaskakujące powiązanie ciała i umysłu. 

Jak dostrojenie mojego 
umysłu do ciała pomoże mi 
radzić sobie z codziennymi 

problemami

Jak zmiana mojej 
postawy fizycznej daje 

mi wpływ na moje stany 
mentalne

Jak rozumienie 
automatycznych aspektów 
moich zachowań zwiększa 

rozwagę

Jak samo zauważanie 
nawykowych, reakcji    

skutkuje ich osłabianiem

Jak dawanie przestrzeni 
uczuciom  pozwala mi 

sprawniej  nimi zarządzać

Jak regularne praktykowanie 
mindfulness może 

poprawiać mój dobrostan 
emocjonalny

AMdM to zestaw sześciu multimedial-
nych lekcji zaprojektowanych tak, by 
zaintrygować uczniów do zgłębiania 

poszczególnych aspektów 
świadomości. Prowadzą ich one 

przez eksplorowanie oddechu, 
wrażeń cielesnych, uwagi, 

uczuć i umysłu. Tydzień po 
tygodniu, z pomocą bohate-
rów przypisanych do każdej 

lekcji, poszukiwania te 
nabierają osobistego 

Jak AMdM zachęca do zaangażowania młodych w psychoedukację?

1 2 3 4 5 6
Równolegle systematycznie praktykujemy, aby nawyk ten mógł się “zakorzenić”.

…aby finalnie

móc w pełni pojąć 

jej sens

wymiaru. Przyglądamy się także połączeniu ciała 
z umysłem jako mechanizmowi sprawczości w życiu. 

Zaprzęgając naturalną ciekawość młodych, wypróbywuje-
my szereg ćwiczeń – w istocie prowadzonych praktyk 
mindfulness – i monitorujemy ich wpływ na to, jak się 
czujemy. Uczniowie mają okazję spróbować w sumie 17. 
różnych ćwiczeń. Główne ćwiczenie każdej lekcji jest 
zawsze powtarzane na początku kolejnej. Dodatkowo, 
uczniowie otrzymują do domu ich nagrania. Mają one 
służyć jako cegiełki budujące własną praktykę uważności 
zarówno w trakcie kursu AMdM, jak też i po nim. 


