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ЩО ТАКЕ MINDFULNESS  
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ПІДХІД БАЗОВОЇ УСВІДОМЛЕНОСТІ,  

або Basic Mindfulness, якому навчає Шинзен Янг 
(https://www.shinzen.org/), вчитель медитації та автор 
системи тренування базової уважності, один з 
найстаріших американських викладачів практики 
усвідомленості, пропонує струнку і ефективну систему 
тренування навичок уваги. Її використовують нейровчені 
в Гарварді та Оксфорді, університетах Вермонта і Нью-
Мехіко, дослідницькому центрі Карнегі-Меллон, щоб 
краще дослідити ефекти впливу усвідомленості та 
зосередження на мозок. Це одна з найпопулярніших 
технік в світі, завдяки якій можна розвивати здібності 
управляти емоціями, легко та гнучко переключатися між 
завданнями, стати уважнішими. Медитацію вже 
викладають в бізнесі та державних установах: Google, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Procter & Gamble, 
Deloitte, поважають на Уол-стріт, парламенті Британії, 
Національному Банку України, Національній Поліції 
України 

https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/
https://www.shinzen.org/


HELLO! 
Я Лора Гасай 

 
архітекторка моделей HR-партнерства для бізнесу та персоналу, бізнес-тренерка, коуч, 
менторка для HR-лідерів, партнерка для NGO ЦЗВЛ, нестереотипна та інклюзивна HR із 

досвідом понад 15 років, донька, подруга, хрещена мама, українка, та що допомагає іншим, 
мрійниця, яка не байдужа до життя та світу, сертифікована інструкторка практик 
усвідомленості (2019 р., Віктор Ширяєв, офіційний представник методики basic 

mindfulness в Україні) 
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УСВІДОМЛЕНІСТЬ - 
це фундаментальна навичка 

повної щомоментної 
присутності у всьому, що 

відбувається з нами: навкруги та 
всередині в тілі, почуттях, розумі 

(Mindspot) 



“ 
В кожного з нас своя історія, чому ми починаємося вчитися водити 
авто, чи вивчати іноземну мову, скуштувати сир з пліснявою, чи 
зануритися в світ екології та збереження навколишнього 
середовища,.. і в мене є своя історія початку – це знайомство з собою 
в віці 37 років завдяки йозі, новому життєвому зовсім не 
комфортному етапу «shaking» та практикам mindfulness.  

Вчитися розуміти себе, не критикувати, буди відкритою до справжніх 
думок, відчуттів, бажань, відрізняти свої проекції та інтерпретації від 
реальності, піклуватися про себе та підтримувати, почати робити 
величезну кількість всього, чого я вмію для інших = але тепер для 
себе. І це тільки початок мого шляху до себе! 
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ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС? 

Структури компаній все більше стають 
горизонтальними, очікування бізнесу від 
кожного працівника стають все ширшими в 
світоглядах та сенсах роботи, ми хочемо 
бачити людей в команді, яких не замінила 
колись механізація, а цього століття – 
автоматизація та роботизація робочих місць.    

Цей курс для організацій, в яких в фокусі 
стратегічних цілей з'являються люди, хто вже 
усвідомлює свою залежність від зрілості та 
уважності персоналу, їхнього особистого 
wellness балансу та щастя. Хто розуміє свою 
майбутню роль компанії-роботодавця , як 
“робота, як сервіс”.  

Вже очевидно, що майбутнє за тими 
організаціями, де більшість працівників є 
усвідомленими. 
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КУРС 
MINDFULNESS  

триває 2 міс., складається з 1 установчої сесії , 8 щотижневих 
занять з вивчення нової теми mindfulness та щоденними 
тренуваннями-на-закріплення в он-лайн з інструктором   
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1. Розберемося, що таке усвідомленість та 
навіщо її тренувати? Чого люди хочуть 
насправді і де тут ви? 

2. Зрозуміємо ключові навички усвідомленості: 
зосередження, рівністність, ясність; 

3. Виділимо роль mindfulness від близьких інших 
підходів роботи з особистим «я» та 
дізнаємося про формальні та неформальні 
практики mindfulness; 

4. Познайомимося з базовою практикою 
усвідомленості «концентрація на диханні» та 
відразу спробуємо подовжити своє життя 
кількісно та якісно завдяки цьому 

ПРО ЩО УСТАНОВЧА СЕСІЯ: 
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МАЛЕНЬКІ ЯГОДИ З СЕНСОМ 

На першому тижні учасники зможуть 
побачити власний автопілот у дії та 
зрозуміти, що може відбуватися, коли ми 
його відключаємо. Тут головною буде 
медитація «дихання та тіло», яка заспокоює 
свідомість та допомагає відслідковувати, що 
в ньому відбувається, коли воно на чомусь 
зосереджено. Ще одна коротка медитація 
допомагає відновити зв'язок з органами 
відчуттів завдяки свідомому ставленню до 
їжі.   
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ПОСМІХНУТИСЯ СВОЄМУ 
АВТОПІЛОТУ 

10 

На другому тижні ми пропрацюємо ще одну 
просту базову медитацію «сканування тіла», 
яка допомагає зрозуміти різницю між 
відчуттям та нашим ставленням до цього 
відчуття. Багато хто стільки часу приділяє 
власним думкам, що забуває відчувати світ 
органами почуттів напряму через тіло. 
Медитація «сканування тіла» допомагає 
натренувати усвідомленість, щоб навчитися 
фокусуватися на відчуттях в тілі, не оцінюючи 
їх та не аналізуючи. Саме це й тренує нашу 
свідомість відловити той ключовий момент, 
коли вона заглиблюється в роздуми, та 
навчитися відчувати різницю між 1) 
свідомістю, що думає та 2) свідомістю, що 
відчуває.  



ПРИБЛИЗИТИ СПРАВЖНЮ 
СВОБОДУ 
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Третій тиждень буде присвячений 
медитаціям ноутингу, який є інструментом 
до знайомства зі своєю увагою, 
направляючи її певним чином на канали 
сприйняття (аудіальний, візуальний, 
кінестетичний). Це дослідження власних 
механізмів чути, бачити чи відчувати себе 
та світ такими, як це є. А також вчитися 
впізнавати та називати свої почуття та 
емоції для кращого розуміння себе і 
оточуючих в повсякденному житті.  

 



НАШІ ІНТЕРПРИТАЦІЇ СВІТУ 
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Четвертий тиждень буде продовженням 
практик ноутингу, присвяченим медитаціям 
«звуки та думки, візуальні образи та відчуття», які 
допомагають  зрозуміти, що насправді ми 
занадто багато думаємо про щось, уявляємо 
щось, не помічаючи цього. А відповідно не 
вміємо вправлятися з цим, коли це заважає 
  
Дослухаючись під час медитацій 3 та 4 тижнів 
до оточуючих звуків, образів та відчуттів, 
учасники зрозуміють, що свідомість для думок – 
те ж саме, що й вухо для звуків. Вони навчаться 
бачити свої думки та почуття зі сторони та 
відслідковувати,  як саме вони приходять в 
простір свідомої уваги. В результаті учасникам 
стане легше фокусуватися на певних життєвих 
щоденних речах та ситуаціях, вони зможуть по-
новому подивитися на свою завантаженість та 
свої проблеми.    
 



HERE FOR NOW 
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Медитація п’ятого тижня – «дослідження 
складної ситуації» - допоможе учасникам без 
страхів та упереджень реагувати на такі 
ситуації, що як правило періодично з’являються 
в нашому житті, та не тікати від них / чи не 
нападати / чи не ігнорувати. 

Хоча й багато проблем вирішуються самі по 
собі, та до деяких варто підходити відкрито, з 
інтересом, цікавістю та співчуттям та не 
ігнорувати, роблячи їх згодом токсичними в 
своєму житті.  

 



ДОБРЕ ВІДНОШЕННЯ ДО 
СЕБЕ 

На шостому тижні у учасників буде 
можливість розвинути цю навичку та відчути, 
як негативні думки поступово зникають, коли 
вони активно практикуватимуть милосердя 
та співчуття завдяки «дружній медитації» чи 
«медитації люблячої доброти», як її ще 
називають, та добрим справам. 
Налагодження дружби з самим собою, та з 
тим, що ми розцінюємо як невдача та 
недосконалість, - необхідна умова 
знаходження гармонії в нашому складному 
світі.  
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На сьомому тижні учасників очікує дослідження 
власних зв’язків між повсякденними справами, 
цілями та завданнями, поведінкою та настроєм. 
Відчуваючи стрес чи занепад сил, нам властиво 
відмовитися від того, що насправді наповнює нас, 
на користь інвестицій в «термінові» чи «важливі» 
справи. Ми намагаємося «розгребти завали». Тому 
на передостанньому тижні ми будемо 
практикувати медитацію, яка допоможе робити 
правильний для учасника вибір. Згодом це 
допоможе частіше робити те, що заряджає та 
обмежити вплив того, що виснажує їх внутрішні 
ресурси. Це має ще й ефект розвитку у учасників 
креативності та емоційної стійкості, допомагаючи 
насолоджуватися життям спонтанно та в такому 
вигляді, яким воно є, а не в якому хочеться його 
бачити.   

 

ВСЬОМУ СВІЙ ЧАС  



Практика восьмого тижня допоможе 
учасникам впровадити усвідомленість  

в повсякденні справи,  
щоб вони могли скористатися нею тоді, коли вони більш за все 

будуть цього потребувати.   
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ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
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ГІГІЄНА свідомості як потреба 

РЕГУЛЯРНА ПРАКТИКА уважності та усвідомленості 
TO be.live.love 

РОБОТА як сервіс 
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THANKS! 
Any questions? 

 
You can find me at 

lora81@i.ua · @gloria_ua (Telegram)  


