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Rozdziaï 3.

UwaĝnoĂÊ

Jak definiowaü uwaĪnoĞü? Jak stara jest uwaĪnoĞü? Z jakich elementów skáada siĊ uwaĪnoĞü? Dlaczego staramy
siĊ zminimalizowaü ból, a zmaksymalizowaü przyjemnoĞü?
Jak dziaáają dystraktory? Co to jest praktyka formalna,
nieformalna i odwrotna? Jaka jest rola nawyków w uwaĪnoĞci? Jak umysá ucieka w przyszáoĞü i przeszáoĞü? Dlaczego obserwacja siebie jest kluczem do uwaĪnoĞci? Jakie
znaczenie w mindfulness ma ciekawoĞü?

W jednej ze ĂwiÈtyñ gdzieĂ na krañcu wschodniego
Ăwiata, w wysokich górach mieszkaï oĂwiecony mistrz.
Sïawa jego mÈdroĂci byïa tak wielka, ĝe przyjeĝdĝali
do niego uczniowie z najdalszych zakÈtków, aby poznaÊ
odpowiedzi na nurtujÈce ich pytania. Pewnego razu
w ĂwiÈtyni pojawiï siÚ mïody mnich, który chciaï siÚ
dowiedzieÊ, jak rozpoznaÊ, ĝe moment oĂwiecenia
zwieñczyï mnisiÈ drogÚ.
— Jak rozpoznam — zapytaï uczeñ mistrza — moment,
w którym stanÚ siÚ oĂwiecony? Czy zauwaĝÚ, kiedy to
nastÈpi?
Mistrz pomilczaï przez chwilÚ, po czym poprosiï mnicha,
by ten zamknÈï oczy. Kiedy to uczyniï, mistrz zadaï mu
trzy pytania:
— Ile obrazów wisi na Ăcianie, która znajduje siÚ za tobÈ?
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— Nie wiem — odparï zdumiony mnich. — Nie zwróciïem
na to uwagi.
— A ile okien jest w tej sali?
— Nie mam pojÚcia — odpowiedziaï coraz bardziej
strapiony mnich. — Kiedy tu wchodziïem, nie
przyglÈdaïem siÚ oknom.
— A ile Ăwiec pïonie tuĝ za mojÈ gïowÈ? — zapytaï po
raz trzeci mistrz.
— Tego teĝ nie wiem — odparï mnich. — Tego teĝ nie
zauwaĝyïem.
— Dopóty nie wyÊwiczysz w sobie umiejÚtnoĂci
dostrzegania tego, co siÚ wokóï ciebie dzieje — odparï
mistrz — nie bÚdziesz zdolny, aby zauwaĝyÊ nadejĂcie
oĂwiecenia.
UwaĪnoĞü, czyli to, co w anglojĊzycznym Ğwiecie nazywane jest
mindfulness i co obecnie robi oszaáamiającą karierĊ w wielu podrĊcznikach biznesu, poradnikach skutecznego marketingu i ksiąĪkach
o nowoczesnych metodach zarządzania firmą, stanowi klucz do naszej egzystencji. Jest niezbĊdna do tego, by siĊ rozwijaü, osiągaü sukces i byü skutecznym we wszystkich obszarach ludzkiej aktywnoĞci.
OczywiĞcie definicji mindfulness jest wiele. Jedne podkreĞlają uwagĊ
skoncentrowaną na tym, co tu i teraz, na tym, co jest bieĪące, czego
doĞwiadczamy w teraĨniejszoĞci. Inne uwypuklają skupienie siĊ na
bieĪącym doĞwiadczaniu danej chwili, i to takim skupieniu, które
angaĪuje moĪliwie jak najwiĊcej zmysáów, co pozwala na znaczne
powiĊkszenie procesu poznania. Jeszcze inne wskazują, Īe istotą
uwaĪnoĞci jest skoncentrowanie uwagi na tym, co siĊ wáaĞnie dzieje,
poáączone z peáną akceptacją tego, co siĊ dzieje. A jeszcze inne káadą
nacisk na doĞwiadczanie bez kierowania siĊ jakąkolwiek oceną.
MnogoĞü definicji mindfulness bierze siĊ gáównie stąd, Īe to rodzaj
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stanu, który jest bardzo trudny do zwerbalizowania. To bowiem
stan, w którym z jednej strony stajesz siĊ Ğwiadomy tego, czego
w danej chwili doĞwiadczasz, z drugiej — nie identyfikujesz siĊ z tym,
ani tego do siebie specjalnie nie przyciągasz, ani teĪ specjalnie tego
nie unikasz. To jak uwaĪne obserwowanie obáoków páynących przez
báĊkit nieba z caákowitą akceptacją tego, Īe naturą obáoków jest
przepáywanie. To koncentracja na nich z przyzwoleniem na to, aby
przepáywaáy. To stan, w którym kolejne rzeczy, obiekty, myĞloksztaáty,
ludzie pojawiają siĊ w polu Twojego widzenia i jesteĞ ich w peáni
Ğwiadomy, ale teĪ stan, w którym nie tĊsknisz za tym, Īe zniknĊáy,
i pozwalasz, Īeby taka sama Ğwiadoma uwaga dotyczyáa rzeczy nowych
— tych, które siĊ pojawiają w polu Twojego widzenia.
Byü moĪe kojarzysz wątek pojawiający siĊ czĊsto w filmach
szpiegowskich: widzimy doskonale wyszkolonego agenta, który
wchodząc na przykáad do restauracji, rejestruje skrupulatnie, jakie
jest rozmieszczenie stolików, gdzie znajdują siĊ wyjĞcia, co moĪe
staü na przeszkodzie, by z nich skorzystaü, co zamówiáa para pod
oknem i Īe goĞü po prawej czyta gazetĊ do góry nogami, a kelner
zamiast zwykáych skrywa pod nogawkami spodni wojskowe buty.
To wáaĞnie stan peánej uwaĪnoĞci — widzisz wszystko, rejestrujesz
wszystko i na wszystkim, co CiĊ otacza, koncentrujesz swoją uwagĊ
w maksymalny, moĪliwy sposób. MoĪna by powiedzieü, Īe przewiercasz na wylot kaĪdy moment, kaĪdą chwilĊ, w której siĊ znajdujesz,
z absolutnie wszystkim, co ta chwila ze sobą niesie. Akceptujesz
w tej chwili wszystko to, co ma w niej miejsce. Zarówno zachowania
innych, obecnoĞü przedmiotów, ale teĪ ludzkie uczucia i emocje.
Relacje, które pomiĊdzy nimi zachodzą, i sposób, w jaki to wszystko
wpáywa na Ciebie. Mindfulness to równieĪ akceptacja na takim samym, uwaĪnym poziomie zarówno poraĪek, jak i zwyciĊstw i nieidentyfikowanie siĊ z Īadnymi z nich. To ĞwiadomoĞü, Īe zarówno
záe rzeczy, jak i dobre, które przynosi nam Īycie w danym momencie,
mogą do czegoĞ posáuĪyü, Īe dziĊki tej totalnej uwaĪnoĞci moĪesz
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podejmowaü trafne decyzje, funkcjonowaü bez strachu, Īe Twój
umysá zarządza Tobą. Bo skoro obserwujesz wszystko na tak wysokim
poziomie uwaĪnoĞci, musisz równieĪ obserwowaü nie tylko to, co
wydarza siĊ na zewnątrz Ciebie, ale takĪe to, co dzieje siĊ w Twoim
wnĊtrzu. Skoro zaĞ Ğwiadomie akceptujesz, Īe to, co dzieje siĊ w Twojej gáowie, równieĪ przemija jak obáoki na niebie i nie stanowi dla
Ciebie ani czegoĞ, co CiĊ specjalnie pociąga, ani teĪ czegoĞ, czego
chciaábyĞ uniknąü, to wiesz, Īe Īadna myĞl — nawet najwiĊkszy
koszmar — nie ma juĪ nad Tobą przewagi. Traci zdolnoĞü, aby Tobą
wáadaü.
ĝwiat biznesu zorientowaá siĊ wreszcie, Īe efektywnoĞü moĪe iĞü
za uwaĪnoĞcią i jaki wpáyw ma ona na osiągane efekty. Jednak ta
modna obecnie mindfulness nie jest niczym nowym. UwaĪnoĞü bowiem jest praktykowana od tysiĊcy lat miĊdzy innymi w technikach
Wschodu. To wáaĞnie za jej pomocą mnisi osiągali kolejne etapy
samorozwoju, wkraczali na ĞcieĪkĊ i nią podąĪali. Jak powiedziaá
jeden z mistrzów: „Uwaga to potĊĪny miecz — tnie wszystko!”. JuĪ
wiele tysiĊcy lat temu uwaĪnoĞü byáa jedną z podstawowych praktyk
zarówno na przykáad w buddyzmie zen, jak i w innych systemach
filozoficznych Dalekiego Wschodu. To stamtąd pochodzi koncepcja
uwaĪnoĞci, która jednakowy nacisk káadzie na to, co dzieje siĊ na zewnątrz (sytuacje, przedmioty i ludzie, którzy nas otaczają), jak i wewnątrz (myĞli i emocje, których doĞwiadczamy). Dopiero takie — peáne
— ujĊcie uwaĪnoĞci stanowi ĞcieĪkĊ rozwoju. Koncepcja „wkroczenia na ĞcieĪkĊ” mówi: zacznij od uwaĪnoĞci. To warunek podstawowy, byĞ w ogóle mógá wyruszyü w drogĊ. W przeciwnym razie —
jeĞli nie bĊdziesz uwaĪny — nie bĊdziesz wiedziaá, jaki kierunek wybraü i w którą drogĊ ruszyü.
UwaĪnoĞü jest teĪ podstawową techniką jogi. KaĪda asana wymaga, by adept jogi w trakcie jej wykonywania skupiá caákowicie
uwagĊ na tym, co dzieje siĊ w jego ciele, które miĊĞnie i ĞciĊgna wy-
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konują odpowiednią pracĊ. Jogini nauczają: „JeĞli poczujesz podczas asany coĞ, co ciĊ w jakimĞ miejscu twego ciaáa blokuje, to tam
wáaĞnie poĞlij swój oddech”. Nie da siĊ „posyáaü oddechu”, jeĞli nie
jest siĊ odpowiednio uwaĪnym, by dostrzec, gdzie naleĪy go posáaü.
Mój nauczyciel jogi w trakcie zajĊü czĊsto zadaje adeptom pytanie:
„Czujecie to?”. Oznacza ono mniej wiĊcej to samo co pytanie: czy
jesteĞ tu i teraz wystarczająco uwaĪny, by z prawdziwą gáĊbią koncentracji poczuü to, w jaki sposób pozycja, którą wykonujesz, wpáywa
na to, co i gdzie czujesz we wnĊtrzu swojego ciaáa? To jest wáaĞnie
uwaĪnoĞü w konkretnej chwili, w danym momencie, z peáną akceptacją i brakiem oceny tego, co siĊ dzieje.
W buddyzmie uwaĪnoĞü pochodzi od sáowa sati, które w uproszczonym táumaczeniu oznacza pamiĊtanie. Nie chodzi tu o rozpamiĊtywanie przeszáoĞci, ale o staáe pamiĊtanie, gdzie siĊ jest i co siĊ
dzieje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pamiĊtającego. W jednej
z mantr nieustannie powtarza siĊ fraza: sato sampajâno, która oznacza mniej wiĊcej: Ğwiadomy i przemyĞlany. Jej zadaniem jest wpojenie
praktykującemu, Īe jego umysá ma byü jednoczeĞnie obecny i aktywny.
Mindfulness jest obecna w historii nie tylko w hinduizmie, praktykach jogi (rozumianej jako system filozoficzny, a nie jedynie zestaw üwiczeĔ fizycznych) i buddyzmie. UwaĪnoĞü byáa i jest przecieĪ
jedną z kluczowych zasad chiĔskiego taoizmu, w którym oznacza
drogĊ do osiągniĊcia peánej harmonii tego, co wewnĊtrzne, z tym, co
zewnĊtrzne. Z tym, co tworzy esencjĊ wszechĞwiata, jego najgáĊbszą
istotĊ, czyli dao. W taoizmie jedną z najistotniejszych koncepcji jest
wu wei, czyli niepodejmowanie Īadnego dziaáania, które nie byáoby
zgodne z dao. Mówiąc inaczej, peána uwaĪnoĞci akceptacja tego, co
przynosi dao. Dopiero wówczas staje siĊ moĪliwe osiągniĊcie peánej
Īyciowej harmonii. Ta koncepcja jest bardzo bliska idei gáoszonej
przez stoików. To w tej przecieĪ filozofii zakáada siĊ akceptacjĊ tego,
co przynosi Ğwiat zewnĊtrzny, bez poĞwiĊcania temu emocji.
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Mindfulness odnajdziemy równieĪ w tradycjach sufickich, w których na przykáad wirujący derwisze praktykowali swój taniec, nazywając go boską uwaĪnoĞcią (mindfulness of God). UwaĪnoĞü jest
równieĪ czĊĞcią tradycji Īydowskiej. Szczególnie w Īydowskich technikach kontemplacyjnych — student, czytając ĞwiĊte pisma, koncentrowaá maksymalnie uwagĊ na jednoczesnym znaczeniu sáów, ich
wzajemnych relacjach oraz odpowiednikach numerologicznych. Te
wáaĞnie praktyki wykorzystywaáy uwaĪnoĞü jako jedną z najbardziej
podstawowych technik prowadzących do totalnego rozumienia Boga
na poziomie mistycznym. Mindfulness nie jest obce równieĪ tradycji
chrzeĞcijaĔskiej, w naukach takich wielkich mistyków jak Ğw. Teresa
z Ávili, Hildegarda z Bingen, Ğw. Jan od KrzyĪa. W dzieáach tego
ostatniego — Noc ciemna lub Droga na górĊ Karmel — wáaĞnie
peána obojĊtnoĞci (akceptacji) uwaĪnoĞü jest podstawową techniką
poszukiwania Boga, w której najpierw naleĪy przejĞü przez „ciemnoĞü”, czyli stan totalnej akceptacji i oczyszczenia umysáu. Ta ciemnoĞü to wáaĞnie stan, w którym mistyk upatruje potrzeby peánej,
uwaĪnej akceptacji wszystkiego, co siĊ dzieje wokóá.
Zresztą czy sáowa „Kto ma uszy, niechaj sáucha!” nie są zachĊtą do
peánej uwaĪnoĞci, a moĪe nawet postawionym przez Jezusa w Ewangelii warunkiem, który ma doprowadziü chrzeĞcijanina przed oblicze
Boga?
UwaĪnoĞü stanie siĊ peánym doĞwiadczeniem, kiedy nabierzesz
umiejĊtnoĞci korzystania z niej w trzech róĪnych obszarach. Pierwszym z nich jest Twoje wnĊtrze. W tym wypadku mindfulness oznacza
uwaĪnoĞü skierowaną na to, co dzieje siĊ w Tobie, czego doĞwiadczasz w danym momencie. Kluczem, który otwiera drogĊ do opanowania uwaĪnoĞci, jest nie tylko obserwowanie samych emocji, ale
teĪ tego, w jaki sposób objawiają siĊ one w Twoim ciele. JeĞli odczuwasz jakiĞ lĊk, oprócz samej ĞwiadomoĞci tego, Īe wáaĞnie siĊ
czegoĞ obawiasz, niezwykle istotna jest ĞwiadomoĞü, co dzieje siĊ
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wewnątrz Twojego ciaáa podczas odczuwania tego lĊku. Innymi
sáowy: ĞwiadomoĞü tego, co siĊ dzieje, musi iĞü w parze ze ĞwiadomoĞcią, jakie reakcje wywoáuje to dzianie siĊ. I to zarówno na poziomie fizycznych odczuü, jak i na poziomie myĞli, które pojawiają
siĊ w konsekwencji odczuwania jakiejĞ konkretnej emocji. JeĞli tą
emocją jest strach, to aby osiągnąü maksymalny poziom uwaĪnoĞci,
oprócz obserwowania samego strachu i ĞwiadomoĞci jego obecnoĞci
w sobie, musisz jeszcze dostrzec, jakie fizyczne reakcje za tym strachem idą (na przykáad nierówny lub przyĞpieszony oddech, skulenie ciaáa, spiĊcie lub zamkniĊcie siĊ w sobie). W nastĊpnej kolejnoĞci powinieneĞ zwróciü uwagĊ, jakie myĞli pojawiają siĊ w Twojej
gáowie podczas (lub w konsekwencji) odczuwania strachu. Jakiego
rodzaju są to myĞli? Czy to na przykáad myĞli o charakterze oceniającym („to przeraĪające”), czy przekonania („tego naleĪy siĊ baü”)?
Peána ĞwiadomoĞü tego, co siĊ dzieje w Twoim wnĊtrzu, powoduje,
Īe zaczynasz nad tym wszystkim odzyskiwaü kontrolĊ. Bowiem juĪ
sam fakt obserwacji osáabia wpáyw, jaki dana emocja ma na Ciebie.
Warunkiem prawdziwej uwaĪnoĞci jest, jak napisaáem wczeĞniej,
to, aby siĊ nie identyfikowaü z niczym, co CiĊ spotyka — ani tego
specjalnie nie przyciągaü, ani nie odrzucaü. Jedynie akceptowaü to,
co siĊ wáaĞnie dzieje. I tutaj uwaĪnoĞü przynosi genialną korzyĞü —
otóĪ powoduje, Īe dana emocja zaczyna sáabnąü. JeĞli doĞwiadczasz
w danej chwili jakiegoĞ uczucia — niech to bĊdzie smutek — sam
fakt uwaĪnego przyglądania siĊ temu, co siĊ w Tobie dzieje i jakie
reakcje to wywoáuje, powoduje, Īe pojawia siĊ dystans pomiĊdzy
Tobą a tym uczuciem. A tam, gdzie jest dystans, automatycznie
osáabia siĊ dziaáanie. Jak sáusznie zauwaĪa Ronald D. Siegel w The
Mindfulness Solution: „Kiedy praktykujemy peáną akceptacji reakcjĊ
na cierpienie, zamiast reagowaü na nie z oporem czy próbami
unikniĊcia, wówczas samo cierpienie zaczyna sáabnąü”. Zadasz
pewnie pytanie, czy istnieje jakaĞ prosta technika, by wyrobiü w sobie
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ten rodzaj wewnĊtrznej uwaĪnoĞci. OczywiĞcie, i to bardzo wiele technik. Jednak jedną z najprostszych i jednoczeĞnie najdoskonalszych
jest polecana i znana od tysiĊcy lat technika podąĪania za oddechem.
Wystarczy skoncentrowaü siĊ na wáasnym oddechu, podąĪaü za nim
przez chwilĊ, by zacząü dostrzegaü myĞli i emocje, które Ci towarzyszą
w danej chwili. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe uwaga w takiej sytuacji automatycznie jest kierowana do wnĊtrza Twojego ciaáa. JeĞli zaĞ nauczysz siĊ uwaĪnie Ğledziü swoje emocje i myĞli, bĊdziesz jednoczeĞnie
odkrywaü wszystkie mechanizmy, które stoją za ich powstawaniem.
ZnajomoĞü tych mechanizmów to najlepsza droga do tego, aby odzyskaü nad nimi kontrolĊ.
Drugim obszarem uwaĪnoĞci jest uwaĪnoĞü zewnĊtrzna. To z kolei
peána ĞwiadomoĞü tego, co siĊ dzieje wokóá Ciebie, zarówno w najbliĪszym otoczeniu, jak i w zasiĊgu Twojego wzroku. I tutaj, podobnie
jak w uwaĪnoĞci wewnĊtrznej, chodzi o ĞwiadomoĞü zarówno tego,
co siĊ dzieje, jak i tego, jakie doznania, emocje czy odczucia to w Tobie
wywoáuje. ĝwiadomoĞü ta musi byü poáączona z totalną akceptacją
tego, co siĊ dzieje, i tego, jak to na Ciebie dziaáa. Bez oceny, bez
etykietowania ani myĞlenia Īyczeniowego, jak chciaábyĞ, by siĊ
dziaáo. OczywiĞcie nie oznacza to, Īe masz byü obojĊtny na ludzką
krzywdĊ lub nie reagowaü na rzeczywistoĞü. Oznacza to jedynie, Īe
zaczynasz przyjmowaü rzeczy takimi, jakimi są, i pozwalaü im, aby siĊ
pojawiaáy i znikaáy. To zwiĊksza efektywnoĞü dziaáania — jeĞli jesteĞ
w peáni Ğwiadomy tego, co CiĊ otacza, i tego, jak to otoczenie na
Ciebie wpáywa, moĪesz podejmowaü duĪo lepsze, odpowiednie decyzje.
Praktykowanie mindfulness powoduje, Īe to Ty decydujesz, w jaki
sposób dziaáają na Ciebie okreĞlone okolicznoĞci, a same okolicznoĞci
przestają podejmowaü te decyzje za Ciebie. Wówczas okolicznoĞci
tracą na znaczeniu, bo w kaĪdej chwili uzyskujesz dostĊp do dowolnej
zmiany tego, co siĊ w Tobie dzieje. A to umiejĊtnoĞü dająca moĪliwoĞü radzenia sobie praktycznie w kaĪdej sytuacji.
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