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Sadržaj

➢ što je mindfulness/puna svjesnost

➢ osobno iskustvo vježbanja 

➢ dobrobiti vježbanja – znanstvena istraživanja

➢ područja primjene – posebno javni nastup    



Zavirimo u svoj um



Kud je lutao naš UM?

Juri utabanim stazama, uspostavljenim mentalnim 
navikama. Naše priče, sjećanja, brige, planovi,  
analize, procjene, komentari, rješavanje problema ...

Spontana aktivnost određenih dijelova mozga 
kada nismo angažirani na vanjskom zadataku 

“Default mode network” 
Zadani način neuronskih mreža 

mreže

“Moja priča”  



mentalni/meditativni trening

Svjesnost koja nastaje

➢ namjernim obraćanjem pažnje 
➢ na sadašnje iskustvo 

(osjete, misli, emocije, ponašanje/pokret)
➢ bez prosuđivanja – znatiželjno i blagonaklono 

Istraživanje i priznavanje iskustva takvog kakvo jest; 
otvorenost, znatiželja, prihvaćanje, (samo)suosjećanje

Mindfulness
Puna svjesnost



Mentalni (meditativni) trening –

Trening mozga

Blagonaklono

Svjesno namjerno

usmjeravanje pažnje

Sadašnje 

iskustvo



Za početak ...

Definicija u iskustvo

➢ Koliko možemo, odbacimo očekivanja i procjene 
➢ Promatramo iskustvo takvo kakvo jest –

iz trenutak u trenutak



Radni način

„Doing mode”

➢ Auto pilot ……………………………...    Svjesni izbor 

➢ Fokusiran na smanjenje razlike ……..   Fokusiran na samo ono što jest
➢ izmeđuonog što jest i željenog

➢ Procjenjuje, analizira, planira ………..    Istražuje,prihvaća, prepušta se, 
osjeća

➢ Izbjegava neugodu …………………….  Istražuje neugodu

➢ U svojoj „priči”  - misli su stvarnost ….   Izvan priče - misli su 
događaji u umu

➢ Tamo negdje u prošlosti i budućnosti … Sada i ovdje

➢ Rješava izvanjske probleme …………..  Rješava emocionalna stanja

➢ Iscrpljuje …………………………………   Njeguje

Način bivanja

„Being mode”

Dva načina funkcioniranja uma



Povijest
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S. Massachusetts
M. Williams

S. Oxford

MBSR

J.Teasdale
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Z.Segal

S. Toronto

90te

MBCT

Vipassana 

meditacija

iz tradicije

budizma 

https://goamra.org/resources/

Znanstvene publikacije: 80:  0 2017: 692



„Mindful initiative”:;

2015.„Mindful Nation UK“-

deklaracija

Zdravstveni sustav 
Velike Britanije pokriva 
troškove mindfulness 
treninga u terapiji depresija

„SAD kongresmen Tim Ryan:

Mindful Nation, - knjiga

„Fondacija

J.K.Zinn govori na Prvom 

međunarodnom kongresu 

punosvjesnih političara – listopad 

2017. UK Parliament - 40 političara iz 

14 zemalja 



Što je to tako univerzalno dobro u 

mindfulness vježbanju da izaziva

tako veliki znanstveni interes i 

ima tako široku primjenu?

Što se događa u 

mozgu?



Priručni model mozga 

Prefrontalni korteks

Limbički dio

Hipokampus

Amigdala

Cerebralni 

korteks

Leđna moždina

Baza lubanje

Moždano deblo



Svaka mentalna aktivnost -misao, 

odluka, procjena, namjera, emocija ... 

Aktivacija
neurona

povezivanje 
putem sinapsi

Aktivacija 
= stanje 



Mentalne navike = osobine

OSOBNA PROMJENA:
Stanje postaje osobina

Više puta aktiviran zajedno 
= umrežen zajedno



Neuroplastičnost

• Osnaživanjem postojećih i stvaranjem novih sinapsi

• Rast mijelina (ovojnica koja omogućuje brži protok 
impulsa)

• Stvaranjem novih neurona (siva tvar)

• Kortikalna reorganizacija – neke regije promjene 
funkciju/ preuzmu funkciju drugih

Sposobnost mozga da se doživotno mijenja
pod ujecajem iskustva



➢ Smanjena anksioznost i općenito stres
➢ Poboljšano održavanje pažnje, bolja 

regulacija emocija, pojačan osjećaj dobrog 
raspoloženja 

Znanstvena istraživanja

➢ smanjena aktivnost u „default mode network ” 
(DMN) – manje brujanja misli, smanjena okupiranost sobom i 
situacijom, prošlošću i budućnošću (manje depresivnih ruminacija)

➢ jačanje mijelinskih ovojnica – brži protok  impulsa
➢ aktivnija  i zadebljana (više sive tvari)područja mozga zadužena za 

učenje i kontrolu emocija (hipokampus i prefrontalni korteks) 
➢ smanjena područja  odgovorna za strah i stres (amigdala)

fMRI i EEG mozga 
- iskusnih meditanata i 
- nemeditanata nakon 8 - tjednih 

MBSR i MBCT programa:



Kako vježbati

Upravo sada svjesno obratite 

pozornost na ...  osjet 

Promatrajte iskustvo bez 

vrednovanja

Um odluta 

Osvijestite gdje ste

Svjesno odlučite     

opet  obratiti pažnju 

na osjet

Bez vrednovanja 
i s blagošću !!!

PozornostNamjera

Stav



Punosvjesno disanje

Upravo sada svjesno obratite 

pozornost na ... disanje   

Pokreti prsa                    

Pokreti trbuha              

Strujanje zraka u nosnicama 

Cijela putanja daha 

Promatrajte iskustvo bez 

vrednovanja

Um odluta 

Osvijestite gdje ste

Svjesno odlučite     

opet  obratiti pažnju 

na disanje

Bez vrednovanja 
i s blagošću !!!



Što se događa u mozgu?

Osvješćivanje 
lutanja

Ponovno vraćanje 
pažnje?

Lutanje uma
„defoult mode 

network”

Održavanje pažnje



Puna svjesnost u javnom nastupu

Kako dišem?

Što mi se događa u tijelu?

Moje emocije?

Moje misli?



PROMATRATE

OSOBNO STANJE

OSJEĆAJI

MISLIPORIVI 

TJELESNI

OSJETI



Podrška sebi
Kritizerstva

umjesto
Zajednička

ljudskost
Izolacije

Puna svjesnost Poistovjećivanja

umjesto

umjesto

Razvijanje samosuosjećanja:

Prepoznaješ i 
priznaješ svoju 
teškoću

Osvijestiš da 
nisi jedini/a  

s teškoćama

Tretiraš sebe
kao prijatelja

razumijevanje – utjeha – ohrabrenje - podrška



Geste samosuosjećanja



Puna svjesnost 

pokreta



Mindfulness i javni nastup

1. Svjesna odluka gdje je FOKUS

Stani i okreni se prema neugodi

2. Osvijesti

Priznaj i prihvati svoje stanje

3. Istraži blagonaklono

Opažaj tjelesne osjete (disanje), misli, emocije

4. Misli su događaji u umu

5. Uoči nestalnost – doživljaj se opažanjem mijenja

Mijenjaju se i osjeti i misli i emocije i porivi



Auto pilot

Uhodana reakcija

Puna svjesnost

Odabrani odgovor

Učenje i promjene su moguće



IZBOR

Autopilot

Zaglavljenost 

u uhodane obrasce

Puna svjesnost

Protočnost i učenje



Kojeg vuka hranimo?

Zašto trenirati punu svjesnost?
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