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ĮSISĄMONINKIME 

• Šiandien .............................. 
• Esame................................. 

• Ne tik fiziškai, bet ir mintis, jausmus sutelkę į tai, kas 
vyksta dabar   
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Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 
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Šiandien 

Mindfulness mokytoja psichoterapeutė Egidija Talalienė 

 Egidija Talalienė, mindfulness 
trenerė, Mintys patogiam kūnui 

programos vadovė 

• Įnirtinga kova sporte 

• Skubėjimas 

• Pasipriešinimas 

• Gailėjimasis 

Gynybinė reakcija 

AUTOPILOTAS 



Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 
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Kada žmogus yra ramybės ir atsipalaidavimo būsenoje - aktyvuojasi 

smegenų centrai, atsakingi už sąmoningą dėmesio kontrolę. 
Streso būsenoj, kontrolę perima limbinė sistema ir mes negalime valdyt 
nei savęs, nei situacijos.  



 

 

Ko sportininkas tikisi iš jūsų?  
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Ko sportininkas tikisi iš jūsų?  
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1. Kompetencija, profesionalumas 

2. Supratingumas (sportininko poreikių) 
3. Kritinis mąstymas 

4. Psichologinio palaikymo 

5. Lygiavertiško santykio 
6. Smagumo, įdomumo, įvairovės treniruotėse 

7. Kartais pasirinkimo laisvės 

8. Kad pats treneris save gerai suprastų  
9. Kad nebijotų klysti ir pralaimėti 
10.Visuomet pasiruošęs būtų pakalbėti, bet sulauktų iš sportininko iniciatyvos. 
11.Padėtų sportininkui suprasti ko jis nori pasiekti (daugiau uždavinėti klausimu, o ne 

teiginius). 

 



 

 

Trenerio vaidmenys  
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Treneris - strategas,  lyderis, autoritetas, vadybininkas, krikšto tėvas/mama( 
mentorius), psichologas, motyvatorius, mitybos specialistas,  kūrėjas( iššūkių 
kūrimas ir kt.). 



 

 

Trenerio psichologinės būsenos įtaka 
treniruotėje ir varžybose 
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Streso požymių atpažinimo testas. 
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• STRESORIAI 



STRESAS 

• STRESAS – FIZIOLOGINIS IR/AR PSICHOLOGINIS IŠŠŪKIS ŽMOGUI 
REIKALAUJANTIS ADAPTACINIŲ RESURSŲ IR GEBĖJIMŲ (NORMOS 
ATVEJU PADEDA ADAPTUOTIS IR KEISTIS). 

 

•  DISTRESAS (H.SELJE) – NORMALIAS ADAPTACINES ŽMOGAUS 
GALIMYBES VIRŠIJANTIS STRESAS.  
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Stresas 

 
• Pulti-Bėgti-Sustingti reakcijos 

•   Diskomforto vengimas 

•  Troškimas to, ką mes vertiname kaip malonumus  
 

 

  No pain no gain (nėra skausmo – nėra laimėjimų)? 

Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 
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STRESAS 

• Pusę savo esamo gyvenimo laiko žmogus funkcionuoja būdamas ne čia ir dabar, 
veikdamas automatiniu piloto režimu. Kodėl gyvename būtuoju, būsimuoju, bet ne 
esamuoju laiku, kaip ištrūkti iš automatinio režimo ir save sukančio streso rato?  
 

• Pasaulio mokslininkų tyrimai rodo, jog šių laikų žmogus apie 47 proc. savo laiko 
praleidžia ne dabartyje, o praeityje ir ateityje - t. y. susitelkęs į jau būtus ir dar tik 
galimai nutiksiančius įvykius, dažniausiai - nemalonius. Kitaip tariant, pusę savo 
esamo gyvenimo laiko žmogus funkcionuoja būdamas nesąmoningos būsenos. Jis 

graužiasi dėl praeities, nerimauja dėl ateities, todėl nuolat jaučia stresą, įtampą, o 
tai savo ruožtu skatina žalingus įpročius, nesveiką gyvenimo būdą ir ligas. 

• Stresą mums gali sukelti daugybė dalykų. Jei nejučia pradeda drebėti rankų ar kojų 
raumenys, gerklėje jaučiame “nenurytą kąsnį”. Tai mūsų organizmo reakcija į 
stresą. Jei tuo metu aiškiai atpažintumėme šiuos streso požymius, kur kas lengviau 
su jais susidorotume. 
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SMEGENYS 

• Turi didelį jautrumą grėsmės, 
     maisto, dauginimosi galimybės 

     ieškojimui 
• Sukuria neigiamus sąlyginius refleksus 

• Išfiltruoja informaciją, kad ji atitiktų įsitikinimus 

• Daro mąstymo klaidas (viskas arba nieko, generalizavimas, 
katastrofizavimas, minčių skaitymas, ateities spėjimas) 

• Sprendimus daro besiremdamos ne dabarties, bet praeities 

patirtimi 

• Veikia autopilotu 
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Autopilotas 

Naudingas:  

• Vairuojame automobilį 
• Kvėpuojame 

• Plaka širdis 

• Mirksime 

Egidija Talalienė, mindfulness 
trenerė, Mintys patogiam kūnui 

programos vadovė 

Žalingas: 

• Tikslams 

• Rekordams 

• Stabilumui 



AUTOMATINIS  PILOTAS  

BUVO NAUDINGAS EVOLIUCINIAME PROCESE 

 

• Vienu metu smegenys gali apdoroti tik  

    ribotą kiekį naujos medžiagos, todėl jis leidžia     
protui pereiti prie kitų užduočių;  
•  Leidžia mokyti, įgauti naujų įgūdžių ir juos lavinti; 
•  Leidžia atlikti sudėtingas užduotis (pvz., vairuoti 

automobilį).   
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AUTOMATINIS  PILOTAS 

 

• Daugeliui žmonių išankstinis nusistatymas, praeitos 
patirties perkėlimas dabartinės vertinimui ir 
numatymui, perdėtas susirūpinimas įprastiniame 
gyvenimo užgožia esamo momento suvokimą.  

•  Automatinis pilotas – tai proto būsena, kurioje 
protas veikia be esamo momento sensorinių patirčių 
atpažinimo ir įsisąmoninimo. 
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© One 

PFC AMYGDALA 

DEFAULT 
MODE 

NETWORK 

(autopilot) 

DIRECT EXPERIENCE 

NETWORK  

Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo verslo ir mentorystės institutas 



Psichologinis sportininko rengimas: kas 

naujo? 
(Viskas, ko dar nebandėme) 

• Mindfulness 

• Neurogrįžtamojo ryšio metodas 

• Vizualizacija 
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Neurogrįžtamasis ryšys 

Tai mokymosi technologija, kuri įgalina  žmogų pakeisti savo smegenų 
bangas. Kai informacija apie asmens smegenų bangų 
charakteristikas tampa prieinama, žmogus pats išmoksta keisti jas. 
Tai galima pavadinti smegenų mankšta. Bangų dažniai, kuriais 
mūsų smegenys kibirkščiuoja, įtakoja mūsų mintis, jausmus ir 
elgesį. 
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Sportiškumo stiprinimas neurogrįžtamojo ryšio 
metodu 

Smegenys valdo kūną. Smegenų pusiasvyra yra pagrindas optimaliai 
veiklai. Kadangi smegenys kontroliuoja vegetacinę nervų sistemą, 
kuri reguliuoja širdies susitraukimų dažnį ir adrenaliną bei 
kitas, svarbias sveikatai, organizmo funkcijas.Sportininkai supranta, 

kad kai jų smegenys yra subalansuotos, jie gali pagerinti savo 
reakcijos laiką, pusiausvyrą, vikrumą, dėmesį, regėjimo aštrumą, 
greitį, jėgą ir pasitikėjimą. 

Smegenų (biosrovių/bangų)  optimizavimas  yra “nauja” sritis, 

pagerinanti sporto rezultatus, ir sportininkai – tiek mėgėjai, tiek 
profesionalai – pasiekia gerų rezultatų. NGR buvo taikomas dirbant 

su NASCAR lenktynininkais, plaukikais, futbolininkais, regbio 

žaidėjais, kultūristais, sunkiaatlečiais, imtynininkais, triatlonininkais ir 

beisbolo žaidėjais. 
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NGR sesija 
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SAVISTABOS, DĖMESINGUMO 

PAUZĖS 

 

 

Dėmesingumas.  
Remiantis neuromokslu mes esame 

dėmesys. Tai kaip  kreipsite, kur nukreipsite 
savo dėmesį (į vidų, į išorę) nulems ką 
pamatysite, pajausite, veiksite ir kokius 

sprendimus priimsite ir kokioje realybėje 
gyvensite /A. Treisman, Prinstono 

univeritetas/ 

Egidija Talalienė, Sidabrinių kulkų gamybos 
(mindfulness) instruktorė 865077090 

www.mpk.lt 





Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 
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“Informacija pasiglemžia dėmesį tų, kuriems ji būna skirta. Begalinis 
informacijos srautas turi pasekmių: nuskurdina mūsų dėmesį”  
Herbertas Saimonas, Nobelio premijos laureatas 1977m 



Mindfulness: sena istorinė ir trumpa patirtis sporte 

Sporte 2006m pradėjo taikyti. 
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• Dėmesingu  Įsisąmoninimu pagrįstas streso 
valdymas (Mindfulness-based stress reduction 

(MBSR))  

• Pradininkas - Jon Kabat-Zinn (1979, 1990), 

dirbęs Masachusetts Medical School, Bostone, 
JAV.  
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DĖMESINGO  ĮSISĄMONINIMO (MINDFULNESS) 

APIBRĖŽIMAI  
Mindfulness- tai gyvas dėmesingumas, minčių ir kūno 

vienovė 

Mindfulness – tai dėmesio savireguliavimas smalsiai, 
atvirai ir priimant patyrimą nesistengiant jo keisti. 
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PAGRINDINIS  MINDFULNESS  TIKSLAS 

 Stiprinti sąmoningumą, kad mes galėtume kuo dažniau pasirinkti, kaip reaguosime į 
įvairias situacijas, užuot tai darę automatiškai. Tuo tikslu praktikuojamės 
pastebėti, kur nukrypsta mūsų dėmesys, ir grąžinti jį prie pasirinkto objekto vis iš 
naujo. Labiau pastebėdami savo mintis, jausmus ir pojūčius kiekvieną akimirką, 
mes suteikiame sau daugiau pasirinkimo laisvės ir galime išvengti senų 
mąstymo”bėgių”, kurie praeityje jau kėlė problemų.  

Kuo dažniau žmogus būna čia ir dabar, t. y. sąmoningai išgyvena dabartį, tuo jis 
psichologiškai, emociškai atsparesnis iššūkiams.  
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3 komponentai Mindfulness intervencijų 
modelio 

• 1. Dėmesys 

• 2. Požiūris 

• 3.Intencija/ketinimas 
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Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 

31 

Viktoras Franklis: Tarp stimulo ir reakcijos 

yra laiko pauzė,kuri suteikia mums laisvę 
rinktis.Savireguliacija dvigubai svarbesnė 
prognozuojant akademinius rezultatus nei 

intelekto koeficentas( Dr.Angela 
Duckworth, Pensilvanijos universiteto 

docentė) 
Savireguliacija  susijusi su dėmesiu. 
Patyrusių  dėmesingo įsisąmoninimo 
praktikuotojų  amygdalos smegenų sritis  
aktyvuojama mažiau ir aktyvinamas 
prefrontalinės žievės, atsakingos už 
“galvojimą”, racionalius sprendimus. 
Dėmesingo įsisąmoninimo praktikavimas 
leidžia mūsų protui labiau sutarti su 
“emociniu” protu, ir tuo pačiu tampa labiau 
efektyvus. 



MOKSLINIAI TYRIMAI  

Mokslo įstaigos, tiriančios dėmesingą sąmoningumą 

(Mindfulness) 
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 “Naujoko proto”, dėmesingumo ugdymo 
praktika 
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 Prieš ir po praktikos.... 

34 



 MOKSLINIAI TYRIMAI  
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Ko galima išmokti ir kokia nauda gali būti 
sportininkams? 

 • Dėmesingumas ir koncentracija. Galimybė koncentruoti ir sąmoningai 
valdyti dėmesį.  

• Savo minčių, emocijų/jausmų ir kūno pojūčių įsisąmoninimas Galime 
panaudoti savo neurofiziologinius resursus geriausiu būdu ir daryti 
išmintingus sprendimus remdamiesi gerai įsisąmoninta informacija.  

• Sumažinti traumų galimybes. 
• Susigrąžinti jėgas po traumų. 
• Sugebėjimas būti dabartyje.  
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Z.E. Moore ir Gardner( 2014) Mindfulness - Priėmimo – 

įsipareigojimo metodas 

Skirtas sportinės veiklos efektyvumui stiprinti. 
Pagrindiniai procesai: padidina gebėjimus reguliuoti dėmesį 
Geresnis įsisąmoninimas savo vidinės patirties: minčių, jausmų, kūno 

jutimų 

Gebėjimas decentruotis, tarsi iš šono stebėti savo vidinę patirtį 
 gebėjimas mažiau automatinių jungčių tarp minčių/emocijų ir elgesio 
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MSPE (Mindful Sport Performance Enhancement) pagal 

Keith A. Kaufman, 2019 m 
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Medkirčio istorija 
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REALYBĖS SUVOKIMAS: AR TIKRAI TOKIA, 
KOKIĄ MATOME? 

Sportininkai mindfulness sesijų metu mokomi susitelkti į 
dabarties momentą vietoj to, kad galvotų apie praeities 
pralaimėjimus, klaidas ar ateities rezultatus. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ateitį                   kuriame             DABAR
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Sąmoningumas 
Nesąmoningumas 

 (pasąmonė, “ autopilotas”) 

DĖMESYS 

Dėmesio lavinimo 

praktikos 

Minčių, kūno 
pojūčių, 
emocijų 

stebėjimas 
Nuostatų, įsitikinimų 

įsisąmoninimas 

Kvėpavimo 
stebėjimas 

Kasdieninės 
veiklos 

stebėjimas 



Dėmesingumu pagrįstos praktikos 6 savaičių 
programoje 

Metodai ir principai: 

• Dėmesio valdymas ( kur yra, kur noriu ir kiek)  
• Realybės (išorinės ir vidinės) įsisąmoninimas ( be mąstymo klaidų ar iškraipymų) 

• Sąmoningumo principų laikymasis ( pripažinimas, draugiškas sau, gebėjimas išbūti 
diskomforto būsenoje) 

Formalios praktikos: 

• kūno skenavimas,  
• sėdėjimo meditacija,  
• kitas meditacijas (pvz., kvėpavimo),  
• dėmesingi judesiai.  
• plaukimo meditacija 

Neformalios 
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DAVID GELLES MAY 24, 2017  

praktika/meditacija 

• „Plaukimas dažnai reiškia autopilotinį elgesį, kai jūs sutelkiate dėmesį tik į numatytą 
atstumą arba„ laikydamiesi juodos linijos “. Tai prarasta galimybė. Plaukimas taip pat 
gali būti nepaprastai naudinga proga praktikuoti dėmesingumą/sąmoningumą. 
Sąmoningai plaukdami mes galime įprastas ratų sesijas paversti svaiginančia 
judančios meditacijos forma. “- Terry Laughlin,„ Total Immersion Swimming “įkūrėja. 
Kiekvieną plaukimą pradėkite norėdami būti visiškai vandenyje, o ne tiesiog įšokti. 
Pradėdami plaukti, sutelkite dėmesį į kiekvieną grybšnį. Pastebėkite drėgmės pojūtį 
ant jūsų odos. Pajuskite save - judrų - judantį per vandenį. Susikoncentruokite į savo 
kvėpavimą. Kai kvėpuojate, perjunkite savo dėmesį nuo grybšnių ritmo prie 
kvėpavimo ritmo, pastebėdami nenutrūkstamą įkvėpimo ir iškvėpimo kaitą. Kaip jūsų 
kūnas prisitaiko prie šio ritmo? Sulygiuokite galvą ir stuburą. Įsivaizduokite, kad vilkite 
į priekį linija, pritvirtinta prie jūsų galvos viršaus, kad jūsų galva ir stuburas pailgėtų ir 
visada juda ta kryptimi, kuria norite judėti. Toliau tęsdami grybšnius, sutelkite dėmesį į 
tai, kaip rankos patenka į vandenį ir iš jo išnyra. Trumpai pajuskite vėsų, sausą orą 
ant rankų; tada vandens svorį panardinus. Klausykite plaukimo garsų. Klausykite 
purslų, burbulų ir savo kvėpavimo. Kaip tyliai galite plaukti? Tęskite grybšnius, 
pastebėdami, kaip toli rankos siekia priešais jus, stengdamiesi kiekvienu grybšniu 
pasijusti „aukštesniu/e“. Baigdami plaukti, būkite dėkingi už sugebėjimą 
sulieti/sujungti protą ir kūną, judantį kaip vanduo. 
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 Sąmoningumo ugdymo poveikis nacionalinio lygio plaukikams 
ir jų dėmesiui: tiriamojo tyrimo priedai/Edinburgo universitetas 

Šis beveik eksperimentinis intervencijos tyrimas ištyrė sąmoningumo ugdymo 
treniruotėms įtaką plaukikų dėmesiui ir našumui. Po 8 savaičių intervencijos su 
šešiais nacionalinio lygio universitetų plaukikais (M = 20 metų), atlikus trijų iš šešių 
dalyvių tyrimą prieš ir po matavimų, analizė parodė, kad sąmoningumas ir dėmesio 
efektyvumas pagerėjo. Du dalyviai pastebėjo, kad dėmesingumas ar dėmesio 
efektyvumas šiek tiek padidėjo, o vienas - jokių pokyčių. Keturi dalyviai pagerino 
pasirodymų laiką, palyginti su geriausiu sezono metu, o penki dalyviai pagerino 
pasirodymą. Sportininkai ir treneris teigiamai įvertino sąmoningumo ugdymą. Šis 
tyrimas, pasižymintis tvirtu ekologiniu pagrįstumu, rodo sąmoningumo, dėmesio ir 
veiklos tobulėjimą, suderintą su teorija, siūlančia dėmesį kaip sąmoningumu pagrįstų 
veiklos pokyčių mechanizmą. Sąmoningumo lavinimas gali būti efektyvi ir praktiška 
intervencija. Reikia atlikti papildomus taikomuosius tyrimus, naudojant dizainus, kad 

būtų galima nustatyti priežastinį ryšį ir toliau išbandyti siūlomus mechanizmus, per 
kuriuos sąmoningumas gali paveikti rezultatus. Volume: 30 Issue: 2 Pages: 131-140 

doi: http://dx.doi.org/10.1123/tsp.2014-0085  
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Moksliniai tyrimai sporte 

• Sąmoningumo intervencija su JAV moterų NCAA I diviziono krepšinio komanda: poveikis stresui, 
atletiško įveikimo įgūdžiai ir intervencijos suvokimas 

• Zeljka Vidic 

• Ieškoti šio autoriaus straipsnių 

• Markas St. Martin2 

• Ieškoti šio autoriaus straipsnių 

• Richardas Oxhandleris2 

• Ieškoti šio autoriaus straipsnių 

• Filialai1Žmogaus veiklos ir sveikatos ugdymo katedra, Vakarų Mičigano universitetas, Kalamazoo, MI. 2 
Tarpdisciplininių sveikatos programų mokykla, Vakarų Mičigano universitetas, Kalamazoo, MI.  

• DOI: http://dx.doi.org/10.1123/tsp.2016-0077 

• Anotacija 

• Šiame mišriame metodikos tyrime buvo ištirtas dešimties užsiėmimų protingumu pagrįsto įsikišimo 
poveikis moterų kolegialios krepšinio komandos (n = 13) patiriamam stresui, atletiško susidorojimo 
ištekliams ir sąmoningo įsikišimo suvokimui. Kiekybiniai rezultatai parodė, kad intervencijos metu 
palaipsniui mažėja stresas ir padidėjo atletinio įveikimo įgūdžiai. Kokybiniai rezultatai parodė, kad 
sąmoningo elgesio intervencija buvo naudinga įvairiais sportininkų gyvenimo aspektais: pagerėjo 
sąmoningumas, kontrolė, dėmesys, buvimas ir atsipalaidavimas. Šie rezultatai rodo, kad sąmoningumo 
ugdymas gali būti efektyvus būdas padėti kolegijos sportininkams įgyti naudos tiek sporte, tiek 
gyvenime. 
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 Sąmoningumo ugdymo programa gali padėti 

olimpiniams sportininkams pasiekti aukščiausią 
našumą  

 
 

Naujausi tyrimai, atlikti su JAV „Marine Corps“ personalu, parodė, kad 
sąmoningumo lavinimas sumažina neuronų aktyvumą priekinėje 
izoliacinėje žievėje ir priekinėje cingulitėje - smegenų srityse, 
atsakingose už emocinio reaktyvumo, pažinimo ir interocepcijos 
integravimą. Didelis aktyvumas šiuose smegenų regionuose yra 
susijęs su nerimu ir nuotaikos sutrikimais. Mokslininkai iškėlė 
hipotezę, kad BMX komandos nariai, kurie dalyvavo sąmoningumo 
ugdyme, į proto pratimus reaguos panašiai kaip ir jūreiviai. Jei tai 
būtų tiesa, tai suteiktų dar daugiau patikėjimo minčiai, kad 
sąmoningumo treniruotės gali išmokyti smegenis reaguoti į galimas 
stresines situacijas be emocinio afekto. 

47 
“Selfie” of Barry Nobles, Connor Fields and 
Steven Cisar. Photo by Barry Nobles. 



 

 

 Olimpiečių pamokos  
 

Australijos plaukikų rinktinė nuo 2014 praktikuoja mindfulness 
ir jogą 

Didžiosios Britanijos, Rusijos, Kinijos, JAV 2016 olimpinės 
komandos sportininkų parengime  buvo įtraukti 
Dėmesingumu grįstos praktikos (mindfulness) ir NGR  
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Kai kurie sportininkai buvo linkę į budrumo meditaciją, kuri yra 
neatsiejama jų siekio aukso dalis( 2010 m du aukso medaliai, 2012 
bronza). Pavyzdžiui, Tomas Daley, naras iš Didžiosios Britanijos, 
„Telegraph“ sakė: „Tiek daug galite nuveikti tik sporto salėje ar 
baseine.“ Jis tęsė: „Kiekvieną rytą aš skiriu 10 min. Minčių, kai aš 
medituoju ir aš. naudokite tai varžybose ir kasdieniame gyvenime ... 
Tai man labai padėjo ir jaučiuosi, kad tai yra viena iš priežasčių, 
kodėl šiais metais aš buvau nuosekliausias, koks esu dalyvavęs 
varžybose “. Kiti sportininkai gali mankštintis, nežinodami, ką jie 
daro - jie tiesiog patiria tėkmės būseną, kuriai skiriamas sutelktas 
dėmesys. Tačiau akivaizdu, kad tai, kaip šie sportininkai priartėja 
prie savo amato, galima pastebėti jų veiksmuose. Štai 4 
sąmoningumo pamokos, kurių galime išmokti iš olimpiečių: 
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Olimpiniam sportininkui tokia sąmoningo elgesio praktika turbūt labiausiai atsispindi 
gebėjime užsiimti „gera sportine kompetencija“. Puikus to pavyzdys yra Abbey 
D'Agostino, JAV „Team Team 5000 m“ bėgiko, ir Nikki Hamblin iš Naujosios 
Zelandijos. Jie abu susidūrė bėgimo metu, nukrito ir vėliau nusprendė likusias 
lenktynes praleisti drąsindami vienas kitą, nepaisant to, kad tai turėjo galimybę 
užgniaužti bet kurią galimybę patekti į kitą bėgimą. 

3. Stresas valdomas Jis veikia, nes kvėpavimas yra glaudžiai susijęs su autonomine 
nervų sistema ir protu 

4. Autopilotas kenkia jūsų sveikatai 
Gyvendami autopilotu, mes dažnai nepastebime savo automatinių minčių, savo vidinių 

jausmų ir subtilių fizinių pranešimų, kuriuos siunčia mūsų kūnas. Sportininkui, kuris 
nuolatos treniruoja savo kūną intensyvaus treniruotės metu, ... Sąmoningumas ypač 
leidžia sportininkas ugdo ūmų savo kūno supratimą, žino, kada ir kaip juo rūpintis; kai 
reikia pertraukos, kai gerai paspausti stipriau, kai reikia papildyti degalus ir kai reikia 

ilgesnio atokvėpio, kad pasveikčiau. 
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Kiti žymūs žmonės praktikuojantys 
mindfulness 

• Kim Jang-Mi 2012 „Olimpinis auksas“ .Tai Pietų Korėjos 
paauglys Kim Jang-Mi paskutiniame ture įveikė Kinijos 
olimpinį čempioną Chen Yingą ir iškovojo aukso medalį 
moterų grupėje. Devyniolikmetė nustatė olimpinį rekordą 
kvalifikacijoje. 
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 Sąmoningumo ugdymo programa gali padėti olimpiniams 

sportininkams pasiekti aukščiausią našumą  

 Ankstyvieji rezultatai, nors ir ne galutiniai, yra daug žadantys: 
Pirmoji atletų grupė, vykdanti sąmoningumo ugdymo 
treniruotės programą, sukurtą „UC San Diego“, 2014 m. JAV 
dviračių elito BMX nacionaliniuose čempionatuose iškovojo 
pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. 

53 “Selfie” of Barry Nobles, Connor Fields and 
Steven Cisar. Photo by Barry Nobles. 



 

 

 

Džokovičiaus naujoji teniso psichologija 

Nepaprastas Novako Djokovičiaus dominavimas vyrų teniso srityje Iki šiol 
nuosekliausias iš didžiųjų keturių žaidėjų nuo 2011 m., Džokovičius dabar 
turi daugiau reitingo taškų nei du artimiausi konkurentai (Murray ir Fed) 

Savo 2013 m. Knygoje „Tarnauk laimėti“ Djokovicas aiškina, kad kiekvieną 
dieną 15 min. Sąmoningumas jam yra būdas atkreipti dėmesį į savo patirtį, 
nes tai vyksta be vertinimo. Sąmoningo budrumo meditacija paprastai 
apima jūsų dėmesio sutelkimą į kvėpavimą ar fizinius pojūčius ir grįžimą į 
kvėpavimą kiekvieną kartą, kai jūsų protas pasitraukia iš to. 
 

 

•
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Kiti žymūs žmonės praktikuojantys 
mindfulness 

• Krepšinio legenda Philas Jacksonas 1973 m. Pradėjo mokytis dzeno 
meditacijos. Tais pačiais metais keistuoliss filmo režisierius Davidas 
Lynchas ėmėsi Transcendentinės meditacijos. 

• Steve'as Jobsas.  

• Elon Musk  

• Bilas Geitsas su visa savo šeima  praktikuoja mindfulness praktikas. 
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Mindfulness principų taikymas rengiant 
sportininkus 

 
• Vertinimo atsisakymas (Non-judging) – buvimas nešališku savo išgyvenimų 

liudininku.  

• Kantrybė (Patience) – supratimas, kad viskam turi ateiti savas laikas.  

• Naujoko protas (Beginner’s mind) – pasirengimas viską matyti tarsi pirmą 
kartą, žvelgti į savo išgyvenimus nesiremiant praeitimi.  

• Nesipriešinimas/ sinchronizacija - pasiryžimas leisti dabarčiai būti tokiai, 
kokia ji yra, neturėjimas kito tikslo kaip tik leisti sau būti tokiam, koks šiuo 
metu esi.  

• Pasitikėjimas (Trust) – tikėjimas savo minčių, jausmų ir intuicijos 
pagrįstumu.  

• Susitaikymas/ Pripažinimas (Acceptance) – atvirumas ir noras matyti viską 
taip, kaip šiuo metu  yra.  

• Neprisirišimas (Letting go) – sugebėjimo pripažinti tai, kad išgyvenimai ir 
potyriai prasideda ir baigiasi, lavinimas, bei neįsitraukimas į jų turinį.  
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Egidija Talalienė, mindfulness 
trenerė, Mintys patogiam kūnui 

programos vadovė 

NESIPRIEŠINTI, SINCHRONIZUOTIS  

 

 

 

 
IŠBŪTI NEAPIBRĖŽTOJE 

SITUACIJOJE 

 

 
 

 

SAVISTABOS PAUZIŲ 

 

 



 
 NESIPRIEŠINTI, SINCHRONIZUOTIS  

 

Nardytojo GUILAUME NERY pasiektas rekordas - 123m vienu įkvėpimu 

Egidija Talalienė, mindfulness 
trenerė, Mintys patogiam kūnui 

programos vadovė 



SKAUSMAS YRA NEIŠVENGIMAS,  

KENTĖJIMO IŠVENGTI GALIMA... 

 
Kentėjimas –tai „extra“, papildomaskrūvis, kurį mes užsidedame patys sau 

pajautę ar jau jausdami skausmą. Pats skausmo vengimo procesas sukelia 
sunkumų ir diskomforto. 

Kentėjimas = skausmas arba sunkumai x mūsų reakcija (neigimas, 
nepriėmimas, priešinimasis). 

Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 
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Realistiškesnį suvokimą (pakartotinis 
suvokimas) sukuria 

• Nevertinantis požiūris kartu su atvirumu, kas savo ruožtu 
lydi savireguliaciją, vertybių aiškumą, kognityvinį-elgesio 

lankstumą ir poveikį /exposure 

• Papildomai sumažina emocinį reaktyvumą (pakartotinis 
įsisąmoninimas padeda išjungti emocijų ir negatyvaus 
galvojimo (ruminavimo) o tuo pačiu ir sukontroliuoti 
nerimą. 
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DĖMESINGU ĮSISĄMONINIMU GRĮSTO  
STRESO VALDYMO (DĮGSV)  

EFEKTYVUMAS PATVIRTINTAS: 

• Gydant depresiją (ypač pasikartojančią) 

• Gydant nerimo sutrikimus 

• Gydant priklausomybes 

• Gerinant adaptaciją (taip pat ir esant asmenybės 
sutrikimams) 

• Mažinant lėtinį skausmą 

• Mažinant įvairių priežasčių sukelto streso lygį 
• Žmonėms, dirbantiems darbus, kuriuose patiriama daug 

streso (medikams, mokytojams, kariškiams) 
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KORTIZOLIO LYGIO SUMAŽĖJIMAS  
(BRAND ET AL., 2012) 

20 dalyvių (9 patyrę medituotojai ir 11 naujokų) 
 

Kuo ilgesnė meditacijos praktika, tuo žemesnis rytinis 
kortizolio lygis 

Naujokų rytinio kortizolio lygis po 8 savaičių kurso buvo 
sumažėjęs, o miegas – pagerėjęs 

Matuojant konkretaus užsiėmimo pradžioje ir 
pabaigoje, kortizolio lygis buvo nepakitęs 
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POVEIKIS KŪNUI 

• Pagerėjusi imuninės sistemos veikla 

• Pagerėjusi miego kokybė (greičiau užmiegama, mažiau 
prabundama, suvartojama mažiau migdomųjų) 

• Sumažėjęs (rytinio) kortizolio lygis 

• Sumažėjęs priepuolinis valgymas 

• Sumažėjęs alkoholio vartojimas, rūkymas 

• Veiksmingesnis gijimas sergant psoriaze 

• Sumažėjęs kraujospūdis ir cholesterolio kiekis 

• Išaugęs enzimo telomerazės aktyvumas (tai enzimas, 
reikšmingas ilgalaikei ląstelių sveikatai ir ilginantis jų 
gyvenimą) 
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PSICHOLOGINIS POVEIKIS 

• Sumažėjęs streso lygis 

• Sumažėjęs depresiškumo ir nerimo lygis 

• Sumažėję lėtiniai skausmai 
• Sumažėjęs nuovargis 

• Mažiau perdėtų apmąstymų (ruminavimo) 

• Sulėtėjęs laiko tėkmės pojūtis 

• Išaugusi gyvenimo kokybė 

• Padidėjęs kognityvinis ir elgesio lankstumas 

• Sustiprėjusi valia 

• Aukštesnė savivertė ir pasitenkinimas gyvenimu 
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5 PRIEŽASTYS, KODĖL NGR  ir Mindfulness 
treniruotės YRA OLIMPINIŲ ČEMPIONŲ PUSRYČIAI 

 
1. Daugeliui  pagerina miego kokybę ir gilumą. Ar galite įsivaizduoti asmenis, kuriems 

miegas būtų dar svarbiau, nei elitiniams sportininkams? Treneriai nustatė, kad 
atstatantis miegas dažnai tiesiogiai įtakoją pasirodymą. 

2.  Padidina neuronų plastiškumą, kuris padeda centrinei nervų sistemai geriau 
susidoroti su stresu.  

3. Sustiprina emocinę savireguliaciją. 

4. Gali pakenkti tik vienu būdu- sugriauti neigiamą mąstymą. Atletai sporte suklumpa ne 
dėl to, kad kažko trūksta jų kūnams, bet dėl to, kad kažkas atsitiko jų smegenims.  

 5. Gali padėti prieš senėjimą ir tinkamai smegenų būklei palaikyti. Sportininkai rado 
būdų, kaip išsaugoti ilgiau savo kūnus, kad jie galėtų dalyvauti daugelyje olimpinių 
žaidynių. Bet, kaip ir kūnas, vyresnių sportininkų smegenys sensta. Neurogrįžtamasis 
ryšys gali padėti išsaugoti šį pažinimo aštrumą laikui bėgant. 
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 Galbūt Tarptautinis olimpinis komitetas turėtų 
pakeisti šių žaidynių pavadinimą į 

NeuroMindOlimpiadą ?  

Raktas optimaliai veiklai, visų pirma yra, suprasti nedalomą proto ir kūno 
pobūdį.  Vis daugiau ir daugiau elitinių sportininkų, atrodo, supranta šias 
sąvokas “ mindful” ir “neurogrįžtamasis ryšys”, kurie gali padėti išgyventi 
“blogą dieną” arba varžytis per daug neanalizuojant ir nevertinant. 
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TVARKYMOSI (COPING) TECHNIKOS, KURIAS 

NAUDOJA STRESUI ATSPARŪS ŽMONĖS:  
• Mato realybę tokią, kokia ji yra (tiek, kiek galima) 

• Moka apsispręsti, kur nori sutelkti dėmesį 
• Moka išlaikyti dėmesį (nuolat pastebėdami, kai jis nuklysta, ir vėl 

grąžindami prie tikslo) 
• Moka atpažinti savo mintis, jausmus ir kūno pojūčius 

• Moka pripažinti/priimti save, kitus žmones ir pasaulį 
• Sugeba atskirti skausmą/diskomfortą nuo kentėjimo ir kuo 

mažiau kentėti, esant diskomfortui 
• Sugeba naudotis atjauta 

• Sugeba spręsti problemas ir priimti sprendimus, atsižvelgiant į 
vidinę ir išorinę realybę, bei juos keisti, pasikeitus realybei 

• YRA IŠMINTINGI 69 



PRAKTIKAVIMAS PADEDA 

 

• Sugebėti išbūti dabartyje (čia ir dabar) 
• Saugiai išgyventi nemalonias mintis ir jausmus bei kūno pojūčius 

• Įsisąmoninti ko mes vengiame (norime išvengti) 
• Stipriau susijungti su savimi pačiu, aplinkiniais žmonėmis ir pasauliu  
• Padidinti savivokos/savęs supratimo galimybes 

• Įgauti didesnį atsparumą savo reakcijose į nemalonias patirtis, tapti mažiau jų pažeidžiamais 

• Įsisąmoninti skirtumą tarp savęs ir savo minčių 

• Suformuoti stipresnį tiesioginį kontaktą su pasauliu (ne tik tarpininkaujant mintims) 

• Išmokti, kad viskas keičiasi, tame tarpe mintys, jausmai, kūno pojūčiai  
• Įgauti daugiau emocinės pusiausvyros ir balanso  
• Patirti daugiau ramybės ir stabilumo 

• Išplėsti savęs priėmimą ir atjautą 

• Pagerinti santykius su svarbiais žmonėmis 

• Efektyviau naudoti savo protinius ir emocinius bei fizinius organizmo resursus  

• Pagerinti darbingumą, sumažinti stresą savo veikloje ir gauti daugiau pasitenkinimo iš 
gyvenimo 

•   
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PASIDALINKIME SU KITAIS ! 

 

 

71 Egidija Talalienė VšĮ Atsakingo 
verslo ir mentorystės institutas 

 

 
Nemokama  programėlė “Antistresiniai pratimai” (Android , IOS) 

 

 

 

 

Aprašymai apie Įsisąmoninto dėmesingumo praktikavimo naudą 

Mini testas savijautai  įvertinti  

Pateikiamos rekomendacijos 

Patarimai, kaip atlikti praktikas 

 

 

6 praktikos/meditacijos: Kūno skenavimo, Dėmesingo kvėpavimo, 
Kalno pratimas, Sėdimoji, Trijų žingsnių, Dėmesingo valgymo.  
 

 

 

Dėkojame Kauno m. Savivaldybei, Iniciatyvos Kaunui; 
Kauno m. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui ir VšĮ Atsakingo verslo ir 
mentorystės institutas 
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Kas toliau? Bendraukime! 

 

    

 
Egidija Talalienė +37065077090 

 Mintys patogiam kūnui 
www.mpk.lt  

egidija@mpk.lt 

 

 

http://www.mpk.lt/

