
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. December elseje, az 

advent első napja. 

Figyeld meg a 

gondolataidat a 

Karácsonyról. 

Szereted? 

Stresszesnek találod? 

Várod már? 

 

2. Ülj vagy feküdj le egy 

kényelmes pozícióba. 

Csukd be a szemedet. 

Hozd a figyelmed a 

körülötted lévő 

hangokra, és kezdd el 

észlelni őket. Hangosak 

vagy csendesek? Van 

ritmusuk? Ismétlődnek? 

Hol jönnek a hangok, és 

hova mennek? Szánj 

egy pillanatot arra, 

hogy észre vedd a 

csendet, amelyből a 

hangok megjelennek. 

3. Gyere a szívedbe. 

Ülj vagy feküdj le egy 

pillanatra, és próbáld 

meg érezni a szíved 

dobogását. A kezed 

rakd a mellkasodra. 

Csak maradj ezzel az 

érzéssel egy ideig, és 

figyeld meg alaposan 

a szíved ritmusát, 

gondolatok és 

bírálatok nélkül. 

Hogyan érzed magad 

4. Figyeld meg az 

étkezésed a mai 

napon és azt hogyan 

érzed magad az ételtől 

amit megeszel. Mi az 

amiből kevesebbet 

szeretnél enni és mi az 

amiből többet? 

 

9. Ma figyeld meg a lélegzeted; 

és csak maradj jelen minden 

be- és kiáramló lélegzetnél. 

Kövesd a lélegzeted attól a 

pillanattól kezdve, hogy belép 

az orrodba, amíg el nem éri a 

hasad legalacsonyabb részét. 

Nyugodtan számolhatod a 

légzésed. Egy idő után a fizikai 

érzelmek, érzések, gondolatok 

elterelik a figyelmed. 

Kíváncsian vizsgáld meg, mi az, 

nevezd meg az érzést, a 

gondolatot és lassan hozd 

vissza a figyelmed a légzésedre. 

Ezt tedd meg annyiszor, 

amennyiszer elkalandozik az 

elméd. 

 

7. Hála. Ahhoz, hogy 

értékeld a kis dolgokat, 

próbáld ki ezt a tíz ujjas 

hála gyakorlatot. A nap 

vége felé gondolj tíz 

dologra, amiért hálás 

vagy, az ujjaidon 

megszámolva. Fontos, 

hogy juss el tízig, még 

akkor is, ha három vagy 

négy után egyre 

nehezebben megy. 

Pontosan ez a lényeg - 

szándékosan felismerni a 

nap apró, szinte 

észrevétlen elemeit. 

 

8. Ünnepeld a 

látszólag apró 

sikerélményeid, mint 

egy frissítö zuhany 

vagy az edények 

elmosogatása. Nem 

olyan kis dolgok, hisz 

energiát és 

odafigyelést 

igényelnek. 

 

6. Izgatottság. Mert itt 

járt a Mikulás. Vagy a 

krampusz  Bármelyik 

is, érezd át az örömet, 

kíváncsiságot, 

jókedvet. 

5. Cipő pucolás. 

Holnap reggel jön a 

Télapó. Alaposan, 

teljes figyelemmel 

tisztítsd meg a család 

csizmáit, gyerekeket 

bevonva. Figyeld meg 

mit érzel. Ott-e van a 

gyermek benned, 

emlékszel-e amikor 

még te is úgy vártad a 

Mikulást mint most a 

gyermeked? Vagy ez 

nem is változott?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ápold a tested. 

Vegyél egy fürdőt, 

menj aludni időben 

(max.10-kor), igyál egy 

forrócsokit, stb. 

 

10. Ma figyeld meg, amikor valaki 

beszél hozzád. Milyen érzés 

hallgatni ezt a személyt? 

Megfigyelted-e az állandó fecsegést 

az elmédben, állandóan megítélve 

azt, amit éppen a másik mond? 

Már gondolkodsz a válaszon, 

miközben még mindig hallgatod a 

másikat? Képes vagy csak hallgatni, 

nyitott szívvel és elmével? Hogyan 

érzed magad ez után? Néha elég, 

ha csak a teljes jelenlétünket adjuk 

a másik személynek. És ha 

szeretnénk vagy elvárja a másik, 

hogy válaszoljunk, akkor 

meglepődhetünk, hogy a 

leghasznosabb válaszok nem 

tervezettek és a szívünkből jönnek. 

18. Csillagnézés. Menj ki 

késő este és nézd meg az 

égboltot, a csillagokat, 

vagy ha őket nem is 

látod, akkor csodáld meg 

a holdat. Vedd észre 

milyen hosszú időbe telik, 

mire a szemeid 

megszokják a sötétséget. 

Érezd az éjszakai levegőt, 

figyeld meg a légzésed. 

17. Menj ki és sétálj az 

esti órákban. Legyen 

az séta a városban 

vagy a szomszéd 

lakónegyedben, vagy a 

ház körül. Csodáld 

meg a karácsonyi 

fényeket. Figyeld meg 

a különböző színeket, 

mintákat, alakzatokat 

 

19. Ajándék csomagolás. 

Lehethogy 23.-ára 

tervezted csomagolni az 

ajándékokat, de most 

csináld hamarabb  

Közben pedig figyeld meg 

amikor készíted a papírt, 

vágod, csomagolod, 

díszíted. És az érzéseidet 

is vedd észre. Milyen 

érzést vált ki belőled? 

Öröm, izgatottság, 

szeretet, teher, 

15. Készítsetek forró 

csokit az egész 

családnak. Esetleg 

forralt bort. Hagyd, 

hogy a megérzéseid 

vezessenek a fűszerek, 

alapanyagok 

kiválasztásában. 

14. Készíts mézeskalácsot, 

karácsonyfa díszeket, 

rajzolj valamit, stb. Mai 

nap szóljon a 

barkácsolásról. Ha nem is 

vagy egy barkácsoló 

cukrász - szakács Anya, az 

adventi időszakban szinte 

mindenki kedvet kap 

hozzá.  Ha a két kezünkkel 

készítünk valamit, ez a 

tevékenység leföldel 

minket, segít teljesen a 

jelenben maradni.  

16. Tégy egy kedves 

gesztust, csak úgy. 

Adományozhatsz egy 

jótékonysági, 

elajándékozhatsz 

olyan tárgyakat, 

amelyekre már nincs 

szükséged, 

önkénteskedhetsz, 

süthetsz karácsonyi 

kekszeket barátoknak, 

küldhetsz képeslapot 

egy szeretett 

személynek vagy egy 

meglepetés csomagot. 

13. Reggeli vagy esti yin 

jóga. Legyen a 

középpontban a tudatos 

légzés és a tudatos 

mozgás. A yin jóga erre 

tökéletes, mert segít a 

figyelmed befelé 

fordítani és van idö 

megfigyelni az 

érzéseidet, 

gondolataidat. A 

Karácsonyi rohanást 

ezzel is ellensúlyozzuk  

 

12. Olvass. Az olvasás a 

meditáció egy formája, és 

csodálatos módja annak, hogy az 

elméd “hazahozd”. Az olvasással 

ugyanolyan hatást érhetünk el, 

mint a meditációval: a 

gondolatok lelassulása és az 

elme megnyugtatása, csökken a 

pulzusszám és fokozott éberség, 

koncentráltság. A téli és 

Karácsonyi hangulatban pedig a 

meseolvasás fokozottan csodás 

tevékenység, legyen az 

meseolvasás a gyerekekkel vagy 

egyedül a kedvenc könyvünkkel. 



 

20. Előfordulhat, hogy nem fogjuk 

tökéletesen lazán kezelni a 

karácsonyi idöszakot. Elfelejtünk 

dolgokat, még a látszólag fontos 

dolgokat is. Úgy érezzük, hogy 

szétszórtak vagyunk, az idő 

elszalad előlünk, és amit 

megterveztünk, nem gyözzük 

teljesíteni. Gyakran hibáztatjuk 

magunkat ilyenkor. De most légy 

kedves magaddal. Fogadd el, hogy 

hibákat csinálhatsz, ne ítélkezz 

magad felett. Meglátod, azonnal 

megnyugvást hoz ez a hozzáállás. 

24. Élvezd a Karácsonyt!  

 

23. A mai nap szóljon a 

pihenésről, csendről és 

a feltöltödésről. Legyen 

az meditáció vagy 

olvasás. Kicsit vonulj 

vissza a mai nap, dugd 

el a telefonod, 

számítógéped. Ne 

csinálj programot 

senkivel. Élvezd az 

otthon melegét. 

21. Tedd be a kedvenc 

zenéd/zenétek. Lehet 

háttérzene vagy akár 

táncolni való  

  

 

 

22. Karácsonyi sütés : 

figyelmeddel kísérd 

végig az egész 

folyamatot. Legyél jelen 

amikor a hozzávalókat 

szeded össze, amikor 

készíted, kevered-

kavarod. Érezd a 

karácsonyi ízeket, 

illatokat és állagokat, 

teljes figyelmedet 

fordítsd arra, amit 

csinálsz. 

 


