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TYDZIE PIERWSZY

Koncentracja
ODDYCHANIE I SZTUKA ZACZYNANIA OD NOWA

W

yobra sobie, e odzyskujemy ca energi, któr moglibymy mie do dyspozycji, ale nie mamy, bo j marnujemy,
roztrwaniamy, w niesko czono opakujc przeszo,
zamartwiajc si o przyszo, krytykujc samych siebie, obwiniajc
innych, po raz kolejny sprawdzajc Facebooka, nieustannie podjadajc, popadajc w pracoholizm i zakupoholizm czy sigajc dla zabawy
po narkotyki.
Koncentracja polega na stabilizacji i skupieniu uwagi, dziki
czemu moemy pozby si tego, co nas rozprasza. Gdy ustabilizujemy
uwag, odzyskamy utracon energi — i znów poczujemy czno
z yciem. W tym tygodniu poznasz techniki poprawiania koncentracji
za pomoc skupiania si na oddechu.
Niekiedy to, co nas rozprasza, pochodzi z wewntrz: z cigego
powracania do bdów i alów z przeszoci („Czemu nie posuchaem
ojca?” albo „Gdybym tylko wysza za Marka”) lub rozdrapywania
dowiadczonych krzywd („Jak moga mi zarzuci nielojalno? To
ja zawsze stawaem w jej obronie!”). Koncentrujemy si na sprawach, które ju si nie odstan. Innym razem marnujemy energi
na obsesyjne wyobraanie sobie przyszoci, która by moe nigdy
nie nastpi („A co, jeli przedstawi komisji swoje pomysy, a oni
mnie wymiej? Albo ukradn moje pomysy i caa zasuga spadnie
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na nich? Musz odej!”), a mimo to dajemy si ponie emocjom
i denerwujemy si tak bardzo, jakby wyimaginowane cierpienia ju
stay si naszym udziaem. Mark Twain stwierdzi kiedy: „Przeyem
wiele strasznych rzeczy, a cz z nich wydarzya si nawet naprawd”. yjemy niekiedy w stanie permanentnego zawieszenia,
które nie pozwala nam zobaczy, e potencjalne spenienie znajduje
si tu pod nosem: „Bd szczliwy, jak sko cz studia” — powtarzamy. „Jak schudn pi kilo, jak kupi samochód, jak dostan
awans, jak si zarcz, jak dzieci si wyprowadz”.
Mnóstwo innych rzeczy, które nas rozpraszaj, pochodzi z zewntrz: dobrze znany konflikt dom – praca, medialny matrix serwowany dwadziecia cztery godziny na dob, haaliwa kultura konsumencka. Czsto usiujemy wykupi si od bólu, traktujc rzeczy
materialne niczym talizmany zapobiegajce zmianom, stratom, mierci. „Zdobywajc i wydajc, marnujemy siy” — pisa poeta William
Wordsworth.
Nie tylko zdobywajc i wydajc, take esemesujc, surfujc po
internecie, tweetujc, rozmawiajc na Skypie, zapisujc co na nonikach cyfrowych. Znajomy prowadzi niedawno zajcia antystresowe dla osób, które czuy, e cierpi z powodu nadmiaru bodców, nie
potrafi usi spokojnie i po prostu by. Jeden z uczestników skary si, e ma za mao czasu w cigu dnia, nie czuje wizi z rodzin,
drczy go niepokój. Kiedy mój znajomy spyta go, jak zwykle spdza
dzie , mczyzna powiedzia, e czyta rednio cztery gazety dziennie i oglda co najmniej trzy wydania telewizyjnych wiadomoci.
Pisarz Alain de Botton twierdzi, e nauczenie si na nowo koncentracji to jedno z najwikszych wyzwa naszych czasów. „Od dziesiciu lat na niespotykan dotd skal dokonuje si zamach na nasz
zdolno do duszej koncentracji” — napisa w 2010 roku w eseju
zatytuowanym „On Distraction” [„Co nas rozprasza”]. „Niemoliwoci wrcz stao si usi spokojnie i myle, bez przymusu niespokojnego sigania po jakie urzdzenie”.
Linda Stone, bya dyrektor zarzdzajca Apple i Microsoftu
stworzya okrelenie „cigej podzielnej uwagi”, by opisa powszechne
i wyczerpujce zjawisko, które z pewnoci jest Ci dobrze znane.
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Stone mówi, e motywacj do zwykej wielozadaniowoci — która
teraz wydaje si wrcz starowiecka — bya ch, by pracowa wydajniej i mie wicej czasu dla znajomych, rodziny, na przyjemnoci.
„Ale motywacj cigle podzielnej uwagi jest ch, by nic ci nie
omino” — pisze. „Jednoczenie rozmawiamy przez telefon i prowadzimy samochód, rozmawiamy przy kolacji, a pod stoem wysyamy
esemesa… Ciga podzielno uwagi wie si ze sztucznie rozbudzonym poczuciem nieustannej sytuacji kryzysowej, yciem w wiecie
aktywnym przez dwadziecia cztery godziny na dob. Przekada si
to na stres, przemczenie, nadmiar bodców i niespenienie; zaburza nasz zdolno do refleksji, podejmowania decyzji i kreatywnego
mylenia”.
Nie chodzi o to, eby zrezygnowa z gier wideo, zakupów albo
namitnego ogldania wiadomoci. Chodzi o umiar i wiadomy wybór
— o to, ebymy robic co, wiedzieli, co robimy, a nie funkcjonowali
jak na automatycznym pilocie i robili róne rzeczy z przyzwyczajenia.
Nie chodzi o to, by znienawidzi wszystkie kupione rzeczy, krytykowa si za uzalenienie od wiadomoci czy wycofywa ze wspóczesnego wiata, ale o to, aby mie w sobie gotowo do eksperymentowania z wasnym czasem i uwag, eby mie lepsz czno
z tym, co nas w yciu spotyka. Koncentracja pozwala nam wyhamowa i powici czas na trwanie w tym, co jest, zamiast na znieczulanie si albo ucieczk w nadmiar bodców.
Powaniejszym skutkiem braku skupienia jest niepokojce poczucie fragmentaryzacji. Czsto czujemy, e brak nam solidnego
oparcia, e nie mamy spójnego obrazu tego, kim jestemy. Jestemy
rozczonkowani: osoba, któr bywamy w pracy, róni si od tej, któr
jestemy w domu. W biurze moemy by pewni siebie, a w domu zupenie bezbronni lub na odwrót; moemy by zdystansowani w kontaktach z maonkiem, a wród przyjació stawa si dusz towarzystwa. Nasza dobra strona, ta, która ceni cierpliwo i empati, to
kto zupenie inny ni ten, który warczy na dzieci. Lub te dowiadczamy czego, co w nastpujcy sposób uja niedawno jedna z moich
uczennic: „Przepenia mnie mio i empatia do wszystkich stworze — póki jestem sama. Trudno zaczyna si robi wtedy, gdy jestem
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w czyim towarzystwie”. Dla niektórych z nas jest odwrotnie: jest
nam dobrze w towarzystwie innych, a czujemy si nieswojo, kiedy
zostajemy sami.
Kady z nas jest oczywicie poczeniem wielu rónych cech,
stanów umysu, umiejtnoci i motywacji; skadamy si z rónych
elementów. Niektóre stanowi swoje przeciwie stwa i mona powici cae ycie na usilne próby poczenia i zintegrowania wzajemnie
sprzecznych cech i potrzeb — bliskoci i niezalenoci, saboci i siy.
Jeli zachowujemy uwano, jeli jestemy wiadomi samych siebie,
róne elementy, z których si skadamy, zachowuj zgodno i równowag; jeli jednak brak nam uwagi, dzieje si inaczej i zaczynamy mie
poczucie fragmentaryzacji i rozczonkowania. Medytacja — wiczenia w uwanoci — pozwala nam odnale elementarn spójno.

PRZYGOTOWANIE: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Wybór miejsca
Znajd sobie kcik do medytacji, z którego bdziesz móg codziennie
korzysta. Moe si on znajdowa w sypialni lub w biurze, w piwnicy
albo na werandzie. Wybierz takie miejsce, w którym podczas sesji
medytacyjnych bdziesz mie wzgldny spokój. Wycz komórk, laptopa i wszelkie urzdzenia elektroniczne i zostaw je w innym pokoju.
Do medytacji siada si zwykle na poduszce na pododze. Jeli Ci
to nie odpowiada, moesz usi na krzele z oparciem w jadalni
czy w kuchni albo na kanapie. (Jeli w ogóle nie moesz siedzie,
poó si na plecach z rkami po bokach). Jeli siedzisz na pododze, wykorzystaj poduszk do spania lub z kanapy; moesz te kupi
specjaln poduszk albo aweczk do medytacji, która umoliwia
wygodn pozycj klczc. Niektórzy ozdabiaj swój kcik do medytacji wanymi dla nich przedmiotami lub obrazkami. Inni bior
sobie inspirujc ksik i czytaj z niej fragment przed medytacj.
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Wybór stroju
„Nie ufaj adnym przedsiwziciom, do których potrzebne ci nowe
ubrania” — mawia Henry David Thoreau. Ucieszyby si, wiedzc,
e medytacja nie wymaga specjalnego stroju. Najlepsze s wygodne
ubrania. Ale jeli masz akurat na sobie co niewygodnego, niech nie
bdzie to dla Ciebie przeszkod.
Wybór pory dnia
Przeznacz na medytacj mniej wicej t sam por dnia. Niektórym
najwygodniej robi to z samego rana, zaraz po wstaniu; innym atwiej
praktykowa w porze lunchu albo tu przed pójciem spa. Sprawd,
która pora najbardziej Ci odpowiada. A nastpnie zobowi si
wzgldem samego siebie do medytacji. Zapisz to w kalendarzu.
Proponuj, eby w pierwszym tygodniu usiad do medytacji trzy
razy, kadorazowo po dwadziecia minut — jeli jednak wolisz zacz od krótszego czasu i stopniowo go wydua, nie ma sprawy.
Przed rozpoczciem kadej sesji zadecyduj o jej dugoci. (Nastaw
budzik, jeli martwisz si, e nie bdziesz wiedzie, kiedy sko czy).
W drugim tygodniu dodasz jeszcze jeden dzie medytacji, w trzecim
kolejny, a w czwartym dwa nastpne — w ten sposób po miesicu
bdziesz medytowa codziennie.
Sformalizowany czas medytacji da Ci poczucie, e jest to co
naprawd wanego. Ale pytanie zasadnicze brzmi: co Ci skania
do tego, eby usi na tej poduszce czy krzele? Niekiedy ludzie
myl sobie: „Skoro nie mam penej godziny, po co w ogóle zaczyna”. Jednak ju nawet pi minut, jeli tylko tyle masz, pomoe Ci
odbudowa wi z samym sob.
Pozycja
Na pocztku kadej sesji powi troch czasu na to, eby przybra
odpowiedni pozycj; przede wszystkim musisz naprawd dobrze
poczu si w swoim ciele. Tradycyjne elementy pozycji do medytacji
nie zmieniy si od setek lat. Na pocztku moesz mie wraenie, e
s dziwne i niewygodne, ale z czasem si do nich przyzwyczaisz.
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Nogi: Jeli siedzisz na poduszce, skrzyuj przed sob luno nogi
w kostkach lub tu powyej. (Jeeli podczas medytacji drtwiej Ci
nogi, zmie skrzyowanie albo we sobie dodatkow poduszk, eby
usi wyej). Kolana powinny znajdowa si niej ni biodra. Osoby,
które nie s w stanie skrzyowa nóg, mog usi z jedn nog
zgit przed drug, bez ich krzyowania. Moesz te uklkn na aweczce do medytacji albo wsun midzy uda i ydki poduszk, jakby siedzia na niskiej awce. Jeli siedzisz na krzele, ustaw stopy
pasko na pododze. Dziki temu bdziesz siedzie prosto, a Twój
oddech bdzie bardziej naturalny.

Podstawowa pozycja medytacyjna z luno skrzyowanymi nogami

Plecy: Bez wzgldu na to, czy siedzisz na poduszce, czy na krzele,
uoenie pleców to najwaniejszy element pozycji medytacyjnej.
Usid prosto, ale nie napinaj si ani nie usztywniaj. Wyobra sobie,
e Twój krgosup to równo uoony stos monet. Naturalne wygicie
w dolnej czci pleców pomoe Ci utrzyma prawidow postaw.
Z prostym krgosupem atwiej oddycha w sposób naturalny i zachowa czujno. Jeli siedzisz na krzele, aby utrzyma prosty
krgosup, staraj si nie opiera. Utrzymujc w ten sposób krgosup, masz równo uoone biodra, równo uoone ramiona i tworzysz
stabilny, nieruchomy trójkt.
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Donie i rce: Pozwól doniom opada swobodnie na uda wntrzami do dou. Nie ap si za kolana i nie opieraj ciaru tuowia na
rkach. Niektóre osoby wol podczas medytacji trzyma donie nastpujco: uó praw do w lewej, wntrzami do góry, i zetknij
lekko czubki kciuków, tak aby utworzyy z do mi trójkt.

Niektóre osoby wol podczas medytacji trzyma donie w takiej pozycji

Gowa: Kiedy usidziesz ju z prostym krgosupem, popatrz
prosto przed siebie. Bdziesz musia w tym celu pochyli lekko gow do przodu. Opuszczajc wzrok czy zamykajc oczy (patrz dalej),
zachowaj t sam pozycj. Rozlunij ramiona, a jeli czujesz, e
unosz Ci si barki, delikatnie je opu.
Oczy: Zamknij oczy, ale nie zaciskaj powiek. Jeli czujesz si
lepiej z otwartymi oczami (lub gdy czujesz, e zaczynasz przysypia),
zawie lekko wzrok na punkcie znajdujcym si jakie dwa metry
przed Tob, delikatnie go opuszczajc. Rozlunij oczy — to, co widzisz, nie moe si ani rozmazywa, ani by bardzo wyostrzone.
Szczka: Rozlunij szczk i usta, rozchylajc lekko zby. Jeden
z moich nauczycieli powiedzia mi kiedy, ebym rozchylia usta na
tyle, aby mona byo w nie wsun ziarenko ryu.
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WSTP DO PRAKTYKI
W tym tygodniu zaczniesz si uczy, w jaki sposób za pomoc koncentracji pokona tysice rzeczy, które Ci w yciu rozpraszaj.
Zaczynasz na najbardziej naturalnym i podstawowym poziomie:
w pierwszym tygodniu sesje medytacyjne bd powicone pracy nad
poprawieniem koncentracji za pomoc skupiania si na oddechu
wpywajcym do Twojego ciaa i wypywajcym z niego. Skupiamy
si akurat na oddechu, bo jest on czym, co przychodzi naturalnie:
nie trzeba w niego wkada wysiku. (Jeli masz problemy z oddychaniem albo kilkakrotnie próbowae koncentrowa si na oddechu i wywoywao to w Tobie niepokój, spróbuj skoncentrowa si
na dwikach, jak w przedstawionej w dalszej czci tego rozdziau
„Medytacja suchowa”, lub przeprowadzi „Medytacj skanowania
ciaa”, z któr zapoznasz si w drugim tygodniu).
Przygotuj si na to, e do gowy bd Ci przychodzi najróniejsze myli i uczucia absorbujce Twoj uwag, ale Ty bdziesz uczy
si je zauwaa, a zaraz potem uwalnia si od nich i powraca
wiadomoci do wdechów i wydechów. Oddychaj, uwiadom sobie,
e co Ci rozprasza, i zacznij od nowa: proste i wykonalne.
Niektóre z pojawiajcych si myli i uczu mog by fascynujce
i porywajce, inne nieprzyjemne, jeszcze inne miertelnie nudne.
Bdziesz wiczy, jak si od nich uwolni, nie powicajc przy tym
czasu na ich ocenianie. To pierwszy, a przy tym najwaniejszy
krok, eby nauczy si by bardziej obecnym i osadzonym w sobie.
Niemal natychmiast poczujesz uzdrawiajc moc moliwoci zaczynania od nowa, bez wzgldu na to, gdzie i na jak dugo odpyne mylami. Kady, kto medytuje, zarówno osoby pocztkujce, jak
i zaawansowane, daj si niekiedy ponie swoim mylom i uczuciom; nie ma innej moliwoci. Kiedy si jednak przekonasz, jak atwo zaczyna od nowa, nie bdziesz tak surowo ocenia swoich wysików. Uzmysowisz sobie te, e umiejtno zaczynania od nowa
zastpujca bezcelow samokrytyk to co, co moesz zastosowa
w yciu codziennym, kiedy popeniasz bdy czy tracisz z pola widzenia to, do czego dysz. Zawsze moesz zacz od nowa.
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Kolejny pozytywny wpyw koncentracji: gdy czujemy si rozbici,
daje nam poczucie integralnoci, bo uwiadamiamy sobie wszystkie
nasze uczucia i myli, zarówno te przyjemne, jak i bolesne. Nie musimy
traci si na ucieczk od trudnych czy mczcych myli ani na ich
ukrywanie lub samokrytyk z powodu tego, e si pojawiy. A poniewa zaczniemy podchodzi do samych siebie z wiksz agodnoci
i wyrozumiaoci, bdziemy te mogli podchodzi w ten sam sposób
do innych.
W miar jak medytacja bdzie w nas zaszczepia poczucie integralnoci, odkryjemy w sobie na nowo stabiln podstaw, wewntrzne
pokady psychicznej i emocjonalnej siy, które kiedy nie byy nam
dostpne. Wielu ludzi wiczcych koncentracj w celu ustabilizowania
uwagi przy opisywaniu uczucia, jakie w nich budzi ten proces, uywa
jednego i tego samego okrelenia: poczucie mocy. Gdy mamy poczucie
wewntrznej stabilizacji, atwiej nam znosi natok bodców, niepewno i niepokój, jakie serwuje nam wiat, bez poczucia, e nas
przytaczaj. Stajemy si silniejsi nie tylko dlatego, e widzimy wicej,
ale równie dlatego, e widzimy wyraniej. Rozproszona uwaga przypomina szerok, sab smug wiata, która nie owietla zbyt wiele.
Koncentracja zamienia sab smug w jedn, precyzyjnie nakierowan, niezwykle jasn wizk, która owietla zdecydowanie wicej.
By moe wcale nie jeste przekonany, e samo siedzenie i oddychanie moe dokona w Tobie wewntrznej transformacji. Ale ju
niedugo bdziesz mia okazj wypróbowa to na wasnej skórze —
zaraz zaczniesz wasn praktyk medytacyjn. Nie zastanawiaj si
nad tym, czy wykonujesz j prawidowo. Kiedy zaczniesz odbiega
gdzie mylami, a na pewno tak si stanie, nie przejmuj si. Spójrz
tylko na to, co przykuo Twoj uwag, uwolnij si od tej myli czy
odczucia i delikatnie powró uwag do oddechu. Bez wzgldu na to,
jak daleko i na jak dugo odbiegniesz mylami, nie martw si. Jeli
wpadniesz w wir myli, odsu je od siebie i zacznij od nowa. Jeli
si znudzisz albo zaczniesz panikowa, zacznij od nowa. Jeli nie
bdziesz móg spokojnie usiedzie, zacznij od nowa. Jeli którego
dnia w tym tygodniu nie znajdziesz czasu czy chci na medytacj,
zacznij od nowa nastpnego dnia.
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PORADY PRAKTYCZNE
W pierwszym tygodniu postaraj si przeprowadzi trzy dwudziestominutowe sesje medytacyjne na siedzco. Moesz w tym celu
wykorzysta przedstawion poniej „Podstawow medytacj oddechu” lub
te spróbowa którego z dwóch proponowanych w tym rozdziale
wariantów: „Medytacja suchowa” lub „Medytacji uwalniania myli”.
Moesz te spróbowa przeprowadzi w cigu dnia minimedytacje
przedstawione na stronie 62.

PODSTAWOWA MEDYTACJA ODDECHU
Klasyczna medytacja ma na celu pogbianie koncentracji poprzez
nauk skupiania si na wdechu i wydechu.
Usid wygodnie na poduszce lub krzele w pozycji opisanej na
stronach 50 – 51. Sied prosto, ale nie napinaj i nie usztywniaj pleców.
(Jeli nie moesz siedzie, poó si na plecach na macie do jogi lub
na zoonym kocu z rkami po bokach).
Nie musisz przejmowa si tym, e robisz co wyjtkowego lub
dziwacznego. Po prostu si rozlunij. Jeli wolisz, zamknij oczy. Jeeli
nie, popatrz agodnie metr – dwa przed siebie. Chodzi o uzyskanie
stanu wiadomego relaksu.
We wiadomie trzy – cztery gbokie wdechy, czujc, jak powietrze przechodzi przez nos, wypenia klatk piersiow i brzuch, po
czym wypywa t sam drog. Nastpnie powró oddechem do naturalnego rytmu, nie wkadajc w oddech adnego wysiku ani nie
starajc si go kontrolowa. Oddychaj po prostu normalnie, nie staraj
si niczego zmienia ani poprawia. Tak czy siak oddychasz. Teraz
musisz tylko to poczu.
Zwró uwag na to, w którym miejscu ciaa najwyraniej czujesz
oddech. Moe w nosie, a moe w klatce piersiowej lub w brzuchu.
Delikatnie skieruj w to miejsce swoj uwag — jak motyl siadajcy
na kwiat.

Kup książkę

54

Poleć książkę

Koncentracja
Zwró uwag na to, co w tym miejscu czujesz. Jeli na przykad
skupiasz si na oddechu w nosie, moesz odczuwa askotanie, drenie, pulsowanie. Moesz zauway, e powietrze jest chodniejsze,
kiedy wpada przez nos, a cieplejsze, kiedy przez niego wypada. Jeli
skupiasz si na oddechu w brzuchu, moesz czu poruszenie, ucisk,
rozciganie, rozlunienie. Nie musisz nazywa swoich odczu — wystarczy, e je poczujesz.
Skieruj uwag na uczucie naturalnego oddechu, wdech po wdechu, wydech po wydechu. (Praktyka ta ma Ci przynie spokój). Nie
musisz ani pogbia, ani wydua, ani w aden sposób zmienia oddechu. Bd go tylko wiadomy, wdech po wdechu, wydech po wydechu.

WYPRÓBUJ
Najpierw przeczytaj, a potem usi d
By moe zadajesz sobie pytanie: „Czy powinienem kierowa si instrukcjami na bieco? Wykonywa kad opisan czynno, zaraz
po tym, jak o niej czytam? A co, jak zamkn oczy? Mam dalej zerka
na instrukcje?”.
Dobre pytanie. Sugeruj, eby przed kadym wiczeniem medytacyjnym przeczyta kilka razy wszystkie wskazówki, aby dobrze je sobie
przyswoi i wiedzie, czego si spodziewa.
Jeli mimo to w którym momencie medytacji si zgubisz, pamitaj o nastpujcych prostych zasadach: oddychaj naturalnie i skup si na odczuciach towarzyszcych kademu wdechowi i wydechowi. Jeli w gowie
pojawi si jaka myl lub uczucie, zauwa je, po czym delikatnie powró uwag do oddechu.

W trakcie sesji medytacyjnej moesz stwierdzi, e zaczynasz
oddycha w innym rytmie. Pozwól na to. Obserwujc swój oddech,
ludzie czuj si czasem nieswojo i panikuj — niekiedy zaczynaj
si lekko hiperwentylowa lub wstrzymuj oddech, nie zdajc sobie
w peni sprawy z tego, co robi. Jeli tak si stanie, uspokój oddech.
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Aby atwiej Ci byo utrzyma uwag na oddechu, moesz spróbowa
powtarza sobie w gowie: „Wdech” z kadym wdechem i „Wydech”
z kadym wydechem albo „Napenianie”… „Wypuszczanie”. Rób to
jednak bardzo cichutkim wewntrznym gosem, eby nie przeszkadzao Ci to w koncentrowaniu si na odczuciach towarzyszcych
oddychaniu.
W trakcie medytacji pojawi si mnóstwo czynników rozpraszajcych — myli, obrazów, emocji, bólu, niewygody, planów. Podaj
po prostu za swoim oddechem i uwalniaj si z nich. Nie musisz ich
apa, nie musisz si ich kurczowo trzyma, nie musisz ich analizowa. Po prostu oddychaj. czenie si z oddechem w chwili, kiedy
w gowie pojawiaj si myli i obrazy, to jak zauwaenie przyjaciela
w tumie: nie musisz odpycha wszystkich na bok ani kaza si im
wynosi; kierujesz po prostu swoj uwag, rado, zainteresowanie
w stron przyjaciela. Mylisz sobie: „O, tam jest mój przyjaciel. O, tam
jest mój oddech, poród wszystkich tych myli, uczu i wrae ”.
Jeli co rozproszy Ci na tyle mocno, e odsunie Twoj uwag
od odczu towarzyszcych oddychaniu — jakie odczucie fizyczne,
emocje, wspomnienia, plany, fantazje, lista pilnych rzeczy do zrobienia czy cokolwiek innego — lub jeli poczujesz, e przysypiasz,
nie przejmuj si. Spróbuj uwolni si od wszystkiego, co Ci rozprasza, i wróci uwag do oddechu.
Kiedy zdasz ju sobie spraw z tego, co przykuo Twoj uwag,
nie musisz nic z tym robi. Po prostu bd tego wiadomy i nie dokadaj do tego niczego wicej — nie doczepiaj osdów („Zasnem!
Ale ze mnie kretyn!”), analizy („Medytacja idzie mi beznadziejnie”),
porówna („Na pewno wszyscy, którzy wykonuj to wiczenie, potrafi duej skupi si na oddechu!” albo „Powinienem mie lepsze
myli!”) ani projekcji na przyszo („A co, jeli ta myl tak bardzo
mnie wkurza, e nie bd ju w stanie skupi si znów na oddechu?
Ju zawsze bd wkurzony! Nigdy nie naucz si medytowa!”).
Nie musisz si na siebie wcieka za jak myl; nie musisz osdza jej treci — tylko j sobie uwiadom. Nie analizujesz adnej
myli ani uczucia, nie oceniasz ich. Ani z nimi nie walczysz, ani si
im nie poddajesz, ani nie dajesz si im porwa. Gdy zauwaysz, e
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Twoje myli nie koncentruj si na oddechu, to zobacz, na czym si
koncentruj. A potem uwolnij si z tego, cokolwiek to jest. Skup si
znów na nosie, na brzuchu czy na innym miejscu, w którym czujesz
oddech.
Chwila, w której zdasz sobie spraw, e co Ci rozprasza, jest
magiczna. To szansa na to, by naprawd co zmieni, wypróbowa
nowy sposób reagowania — zamiast powtarza sobie, e jeste saby
i niezdyscyplinowany, albo popada we frustracj, po prostu si
uwolnij i zacznij od nowa. Waciwie zamiast si gani, moesz wrcz
podzikowa sobie za to, e uwiadomie sobie, i co Ci rozprasza, i e udao Ci si wróci uwag do oddechu. Cige zaczynanie
od nowa to podstawa medytacji.

WYPRÓBUJ
Utrzymuj delikatnie swój oddech
Czasem, gdy sama medytuj, wyobraam sobie, e trzymam co bardzo
delikatnego, niezwykle cennego, e mam w rce przedmiot ze szka.
Jeli za mocno go cisn, stucze si i zniszczy, jeeli jednak bd
zbyt leniwa czy niedbaa, do mi si otworzy, a delikatny przedmiot
spadnie i si rozbije. Tak wic trzymam go delikatnie, nie trac z nim kontaktu; dbam o niego. W ten sposób moemy towarzyszy kademu
oddechowi. Nie chcemy ani za bardzo go ciska, ani poszerza; ani
wkada za duo energii, ani za bardzo si rozlu nia. Otaczamy opiek t
chwil, ten oddech, kady wdech i wydech.

Za kadym razem, gdy zaczynasz spekulowa na temat przyszoci, odtwarza przeszo albo popada w samokrytycyzm, powró uwag do uczu towarzyszcych oddychaniu. (Jeli atwiej Ci
bdzie dziki temu na nowo si skupi, powtarzaj sobie w gowie:
„Wdech”… „Wydech”, tak jak proponowaam wczeniej). Nasza praktyka polega na tym, eby delikatnie si uwalnia i powraca uwag
do oddechu. Zwró uwag na sowo „delikatnie”. Delikatnie uwiadamiamy sobie to, co nas rozprasza, i odsuwamy to od siebie, a potem delikatnie przebaczamy sobie to, e oddalilimy si mylami.
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Traktujc siebie z ogromn czuoci, po raz kolejny powracamy
uwag do oddechu.
Nawet jeli i sto razy bdziesz musia uwalnia si od tego, co
Ci rozprasza, i zaczyna od nowa, nic nie szkodzi. W aden sposób
nie przeszkadza to praktyce — to wanie jest praktyka. Na tym
polega ycie: na zaczynaniu od nowa, wdech po wdechu, wydech po
wydechu.
Jeli zrobisz si picy, wyprostuj si, otwórz oczy, jeeli je zamkne, we kilka gbszych wdechów, po czym powró do normalnego oddechu. Nie musisz kontrolowa oddechu ani w aden
sposób go zmienia. Po prostu z nim bd. Poczuj, jak rozpoczynasz
i ko czysz wdech, jak rozpoczynasz i ko czysz wydech. Poczuj, e na
pocztku i ko cu kadego oddechu na momencik go zatrzymujesz.
led swój oddech — a jeli co Ci rozproszy, zacznij od nowa
— póki nie upynie czas, który przeznaczye na medytacj. Gdy bdziesz gotowy, otwórz oczy i podnie wzrok.
Spróbuj przenie cz tego, co cechowao wanie dowiadczon
koncentracj — obecno, spokojn obserwacj, gotowo, by zaczyna od nowa, agodno — na nastpn wykonywan czynno czy to
w domu, czy w pracy, wród przyjació, czy te wród nieznajomych.

MEDYTACJA SUCHOWA
Usid wygodnie lub poó si z zamknitymi lub otwartymi oczami;
jeli zostawiasz je otwarte, znajd przed sob punkt, na którym
moesz zawiesi wzrok. Skup uwag na oddechu w miejscu, w którym odczuwasz go najmocniej, w którym najatwiej Ci to zrobi —
na zwykym, naturalnym oddechu. Obserwuj go przez kilka minut.
Nastpnie przekieruj uwag z oddechu na otaczajce Ci dwiki.
Niektóre odgosy dochodz z bliska, inne z daleka; niektóre s
przyjemne (na przykad powistywanie wiatru czy urywki muzyki),
inne mniej (alarm samochodowy, wiertarka czy kótnia na ulicy).
Tak czy inaczej to tylko dwiki, które pojawiaj si i milkn. Bez
wzgldu na to, czy s agodne, czy mczce, zauwa je i uwolnij si
od nich.
Kup książkę

58

Poleć książkę

Koncentracja

ZAKOCZENIE PRAKTYKI, OTWARCIE SERCA
Poniej przedstawiam propozycj zakoczenia dowolnego typu medytacji z tej ksiki:
Zbliajc si do koca sesji, poczuj przyjemno pync z tego, e
o siebie dbasz, jeste uwany, podejmujesz ryzyko i chcesz zaczyna
od nowa. Nie oznacza to wcale, e jeste zarozumiay czy próny;
czujesz po prostu rado z dobrych wyborów.
A poniewa wykonywana praca wewntrzna nigdy nie suy wycznie nam samym, spróbuj przekaza wygenerowan podczas praktyki
pozytywn energi tym, którzy Ci pomogli: osobie, która zaja si
domem, eby móg mie wicej czasu dla siebie, lub komu, kto zachca Ci do medytacji. Moesz przekaza im wytworzon energi, pozytywn si, poczucie moliwoci, tak aby wykonywana wewntrznie
praca suya take i im. Dedykuj wasn praktyk Twojemu szczciu.
Moe która z bliskich Ci osób cierpi. Moesz zadedykowa jej wiksz
wiadomo, wraliwo, mio i dobro, które starasz si w sobie
wypracowa. Pomyl te o swojej rodzinie lub otoczeniu. Kady krok, który przyblia nas do pokoju i zrozumienia, ma wpyw na wszystkich dokoa.
Na koniec medytacji powiedz sobie: „Niech to, co robi, w kierunku
dobroci, w kierunku zrozumienia samego siebie, w kierunku wikszego spokoju, przyniesie korzy wszystkim istotom ywym na caym wiecie”.
Kiedy poczujesz, e jeste gotowy, otwórz oczy.

Nie musisz niczego z nimi robi; wsuchaj si w nie bez adnego
wysiku. Nie musisz na nie reagowa (no chyba e syszysz alarm
przeciwpoarowy lub pacz swojego dziecka), nie musisz ich ocenia, manipulowa nimi ani ich wycisza. Nie musisz ich nawet rozumie ani nazywa. Spróbuj po prostu usysze dany dwik bez
okrelania go i interpretowania. Zwró uwag na zmian natenia
i gonoci przenikajcego przez Ciebie dwiku — nie interweniuj
i nie osdzaj, pozwól mu tylko przypywa i odpywa, przypywa
i odpywa.
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Jeli syszc jaki dwik, zaczynasz si kuli lub masz ochot,
eby ucich, zwró na to uwag i spróbuj trwa w tym stanie z otwartoci i cierpliwoci. Rozlunij cae ciao. Jeli dwik Ci irytuje,
wró na kilka minut do obserwacji oddechu. Nie suchaj na si,
otwórz si po prostu na kolejny dwik.
Jeli syszc jaki dwik, pragniesz, eby trwa, we gboki
oddech i zrelaksuj si. Zauwa tylko, e dwik si pojawi, e reagujesz na niego w pewien okrelony sposób i e midzy jednym
a drugim nie ma zbyt wiele przestrzeni. Otwórz si na kolejny dwik,
uwiadamiajc sobie, e jeden po drugim nieustannie si pojawia
i znika, a Ty zupenie nie masz na to wpywu. Jeli stwierdzisz, e napinasz si w odpowiedzi na jaki dwik, we gboki wdech i rozlunij
si, wykorzystujc w tym celu dowoln technik, która jest dla Ciebie
skuteczna. Moesz na przykad skierowa oddech w t cz ciaa,
w której odczuwasz napicie. Lub te w dowolnym momencie powróci do obserwacji oddechu — rodzaju kotwicy, przypomnienia,
e istnieje prosty, peen przestrzeni relaks. Jeli pojawi si jakie
myli, zauwa je i uwolnij si od nich. Nie musisz si w nie zagbia: „O, autobus. Ciekawe, jaki to numer? Mogliby zmieni tras,
ebym mia bliej. Szkoda, e w ogóle musz jedzi autobusem.
Wkurza mnie, e samochód jest cigle u mechanika…”. Musisz tylko
sucha. Musisz by tylko obecny.
Kiedy poczujesz si gotowy, otwórz oczy.
Wró do swoich codziennych zaj wiadomy, w jaki sposób medytacja przypomina nam, e moemy dowiadcza ycia w bardziej
obecny i osadzony sposób.

MEDYTACJA UWALNIANIA MYLI
Spytano kiedy Michaa Anioa, jak wyrzebiby sonia. Odpowiedzia:
„Wzibym wielki kamie i usunbym z niego wszystko, co nie jest
soniem”. wiczenie uwagi podczas medytacji to jak uczenie si rozpoznawania, co „nie jest soniem”, to cige uwalnianie si od tego, co
nieistotne i co przeszkadza. Kiedy wiczymy koncentracj i pojawia
si jaka myl — wspomnienie, plan, porównanie, przyjemna fantazja
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— uwalniamy si od niej. Gdy pojawia si zo, samokrytyka czy
niecierpliwe wyczekiwanie imprezy, na któr idziemy wieczorem,
uwalniamy si od tego i spokojnie wracamy uwag do tego, na czym
si koncentrujemy. Uwalniamy si od danej myli czy uczucia nie
dlatego, e si ich boimy, ani nie dlatego, e nie jestemy w stanie ich
zaakceptowa, ale z powodu tego, e w kontekcie medytacji nie s
nam potrzebne. W tym momencie wiczymy koncentracj i skupianie
uwagi na oddechu.
Do tej medytacji moesz wygodnie usi lub si pooy. Zamknij
oczy albo jeli zostawiasz je otwarte, znajd przed sob punkt, na
którym moesz zawiesi wzrok. Skieruj uwag na uczucie towarzyszce wdechom i wydechom, w nosie, klatce piersiowej czy brzuchu
— na normalny, naturalny oddech. Wczuwajc si w oddech, po cichutku powtarzaj sobie w gowie przy kadym wdechu i wydechu
sowa „oddech, oddech”. Kiedy pojawi si myl na tyle silna, e odrywa Twoj uwag od oddechu, zauwa tylko, e to „nie oddech”.
Bez wzgldu na to, czy jest to najpikniejsza myl na wiecie, czy
najokropniejsza, taka, której za adne skarby nikomu by nie wyjawi, w tej medytacji to tylko „nie oddech”.
Nie musisz siebie osdza, nie musisz zagbia si w dywagacje
na temat tego, co sprowokowao t myl lub jakie mog by jej konsekwencje. Musisz jedynie zauway, e to nie oddech. Cz Twoich
myli moe by agodna i czua, cz okrutna i bolesna, a cz
nudna i banalna; liczy si jednak tylko to, e adna z nich to nie oddech. Zobacz je, rozpoznaj, agodnie si od nich uwolnij i wró uwag
do uczu towarzyszcych oddychaniu.
Zwykle albo chwytamy si jakiej myli i dobudowujemy do niej
skomplikowany scenariusz, albo odpychamy j od siebie i walczymy
z ni. Podczas tej medytacji natykamy si na róne myli, ale zachowujemy dystans, poczucie osadzenia i spokój. Zauwaamy po
prostu: „To nie oddech” i bardzo delikatnie uwalniamy si od danej
myli, po czym powracamy uwag do tego, co jest oddechem.
Kiedy poczujesz, e jeste gotowy, otwórz oczy i rozlunij si.
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MINIMEDYTACJE W CIGU DNIA
Podczas wykonywania codziennych czynnoci nadarzaj si okazje
do krótkich medytacji, chwile, kiedy moesz si oczyci z tego, co
Ci rozprasza i niepokoi, oraz odzyska spokój i skupienie.
Wszdzie, gdzie oddychamy, moemy te medytowa — stojc
w kolejce w wydziale komunikacji, ogldajc mecz piki nonej,
w którym gra nasze dziecko, przed wanym spotkaniem. Gdziekolwiek
jeste, kilka razy dziennie powi chwil na to, eby zsynchronizowa
si z uczuciem, jakie towarzyszy oddechowi w nosie, klatce piersiowej
lub brzuchu — tam, gdzie najatwiej Ci to poczu. Nie musisz zamyka oczu, przybiera dziwacznej pozy ani czu si skrpowany.
Robisz sobie po prostu króciutk przerw na to, eby mocniej si
w sobie osadzi — wystarcz trzy oddechy — i odnale gbsz wi
z samym sob.
Niektórzy staraj si to robi regularnie lub wykorzystywa
róne sygnay, dziki którym atwiej im uwzgldni tego typu chwile
uwanoci w cigu dnia: robi trzy uwane oddechy, zanim odpowiedz na jakikolwiek e-mail, zatrzymuj si na kilka chwil i obserwuj
swój oddech, kiedy usysz, e wyczya si mikrofalówka, w której
podgrzewali obiad, odczekuj trzy sygnay, zanim podnios suchawk
telefonu, a w midzyczasie bior uwany, osadzajcy oddech. Syszaam o pewnej dyrektorce, która kazaa swojej asystentce uwzgldni w kalendarzu minut przed kadym spotkaniem na krótk koncentracj na oddechu. Chwile ukradkowej medytacji mog pomóc
nam odzyska spokój, który wypracowujemy podczas duszych sesji medytacji, a take przypominaj, e koncentracja na oddechu to
zawsze dostpna metoda, dziki której moemy osadzi si w sobie
i pamita, co jest tak naprawd istotne.

REFLEKSJE Z PIERWSZEGO TYGODNIA
Praktyka wczuwania si we wasny oddech i nieustannego wracania
do niego uwag nie jest by moe efektowna ani spektakularna, ale
duo zmienia, gdy trzeba sobie powiedzie: „Musz zacz od nowa.
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Nie mog duej w tym tkwi”. To wspaniaa umiejtno, któr
mona wykorzysta w swoim yciu.
Kiedy sama zaczynaam praktykowa medytacj, wyszam z zaoenia, e okieznanie wasnych myli i wywiczenie koncentracji
wymaga ogromnego, niezmordowanego wysiku. Kiedy podczas pierwszego odosobnienia, na które pojechaam, usiowaam zachowa
skupienie, to do tego stopnia si wciekam, i w przypywie zoci
postanowiam sobie, e jeeli jeszcze raz odpyn gdzie mylami,
zaczn po prostu wali gow w cian.
Na szczcie w tej samej chwili rozleg si dzwonek wzywajcy
na obiad. Stojc w kolejce po posiek, usyszaam rozmow dwóch
nieznajomych uczniów. Jeden z nich spyta drugiego, jak mu poszo
dzi rano. Wysoki, szczupy mczyzna odpowiedzia z niezmcon
pogod: „Nie mogem si zbytnio skoncentrowa, ale moe po poudniu bdzie lepiej”.
Poruszyo mnie to do tego stopnia, e a si odwróciam, eby
mu si lepiej przyjrze. „Czemu nie zoci si tak jak ja?” — pomylaam. „Moe w ogóle nie traktuje tego powanie?”. Tak wygldao
moje pierwsze spotkanie z Josephem Goldsteinem.
Pi lat póniej zaoylimy z Josephem, Jackiem Kornfieldem
i kilkoma innymi znajomymi stowarzyszenie Insight Meditation
Society. W midzyczasie zdyam zrozumie, co kryo si za niefrasobliwym stwierdzeniem Josepha. W miar coraz czstszej praktyki nauczyam si, e warunki konieczne do koncentracji nie maj
nic wspólnego z pen udrki bitw, któr sama ze sob toczyam.
Nie ma sensu na si zachowywa spokoju, cho czsto wanie tak
robimy. Zdaam sobie spraw, e zmuszajc si do skupienia si na
pojedynczej rzeczy, na przykad na oddechu, wcale nie stwarzamy
warunków sprzyjajcych koncentracji. Jeli jednak umys jest zrelaksowany, serce spokojne, otwarte i pewne, to moemy si z wiksz atwoci i naturalnoci skoncentrowa. Jak jednak osign
tego rodzaju stan?
Perspektywa, któr wiele lat temu zaprezentowa Joseph w kolejce po obiad, jest bardzo pomocna. Akceptowa on, e w medytacji tak
samo jak w yciu zawsze miewamy górki i doki. Czasem medytacja
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jest atwa i przyjemna czy wrcz ekstatyczna. Niekiedy za denerwujca, trudna, bolesna. Bez wzgldu na to, jak wyglda, trwamy
w niej: wcale nie trzeba w to wkada duo wysiku — wystarczy si
zrelaksowa i by wytrwaym.

WYPRÓBUJ
Zrób mieszank
Wypróbuj róne warianty medytacji podstawowej. Co jaki czas sigaj po nie dla odmiany lub te wykorzystuj w codziennej praktyce
tylko te elementy, które uznasz za przydatne. Moesz na przykad
przecza si z obserwacji oddechu na obserwacj d wików, gdy
podczas medytacji poczujesz napicie lub niepokój. Lub te powtarza
w gowie „to nie oddech” za kadym razem, gdy co Ci wyjtkowo
mocno rozprasza. Korzystaj ze wszystkiego, co Ci pomaga.

Nieuniknione cykliczne górki i doki nie stanowi wcale wyznacznika naszych postpów w medytacji. Nie mona si zmusi si do
wiadomoci; duo lepiej sprawdza si dobro i akceptacja. Kiedy
podczas medytacji rozpraszaj nas jakie myli i uczucia, trzeba je
sobie uwiadomi, ale ich nie osdza, a nastpnie uwolni si od nich.
Taka postawa wcale nie zamieni nas w ludzi bezkrytycznie i pobaliwie nastawionych do samych siebie. Przechwycimy raczej energi,
któr wczeniej wkadalimy w samokrytyk, i spoytkujemy j na
podejmowanie mdrych decyzji odnonie do sposobu, w jaki chcemy
reagowa na pojawiajce si w naszych gowach myli.
Zamiast si zniechca, kiedy poczujesz, e jeste picy, niespokojny albo zdekoncentrowany, mimo e miae odczuwa spokój
i koncentracj, pamitaj, i caa idea medytacji nie polega na tym, co
si z nami podczas niej dzieje, ale na tym, jak na to reagujemy. Czy
obserwujesz spokojnie to, e jeste picy, niespokojny i nie moesz
si skupi? Dobrze. Czy starasz si przesta kara si za to, e
masz takie odczucia? Dobrze.
Teolog i obro ca praw obywatelskich, Howard Thurman, sugerowa, eby „patrze na wiat spokojnym wzrokiem”. To bardzo intrygujce stwierdzenie. O wiele za czsto przypominamy postacie
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z kreskówek, których oczy wyskakuj na sprynach: „Widz co,
czego chc! Dajcie mi to!”. Ping! „Zaraz — tam jest co lepszego;
wol to!”. Ping! Chwytamy przedmiot czy osob i przyklejamy si
do nich, eby nie mogy ulec zmianie ani znikn. A potem — ping!
— pragniemy czego innego, bo tak naprawd wcale nie zwracamy
szczególnej uwagi na to, co tak mocno do siebie przyciskamy.
Brak uwagi sprawia, e wpadamy w bdne koo wiecznych pragnie . Bierzemy kolejn rzecz, bo nie dociera do nas tak naprawd
to, co ju mamy; nieuwano sprawia, e potrzeba stymulacji jest
coraz wiksza. Kiedy jestemy w peni wiadomi tego, co si dzieje,
nie musimy chwyta si kolejnych chwilowych odczu, smaków czy
dwików (a przy tym traci tego, co mamy tu pod nosem). Nie
musimy te odsuwa szczcia do chwili, kiedy zjawi si co fajniejszego lub bardziej ekscytujcego, mylc sobie: „To jest nieze, ale
lepiej by byo, gdyby…”. Wycznie wtedy, gdy w kadym momencie
ycia zachowujemy uwano, moemy poczu satysfakcj. Medytacja ma na celu nakierowa nas na bezporednie dowiadczanie.
Jeli brak nam w yciu wiadomoci i jestemy obojtni na drobne
przyjemnoci, duo atwiej wpadamy w rónego rodzaju uzalenienia,
bo aby czu, e yjemy, potrzebujemy coraz silniejszych dozna ,
czy to przyjemnych, czy bolesnych. W wierszu „Escapist — Never”
(„Eskapista — nigdy”) Robert Frost pisze:
„Jego ycie to wieczna pogo za pogoni.
To przyszo ksztatuje jego teraniejszo.
A wszystko to nieko czcy si a cuch pragnie ”.
Kiedy nasze ycie przypomina nieko czcy si a cuch pragnie
— gdy nic nie zadowala nas tak, jak naszym zdaniem powinno —
czsto okazuje si, e pierwszym ogniwem jest brak penej obecnoci.
Dziaa to w nastpujcy sposób: wyobra sobie, e jesz jabko. Jeli
robisz to, nie przykadajc wikszej uwagi do wygldu, zapachu,
smaku, konsystencji jabka, wówczas jedzenie nie bdzie Ci raczej
sprawiao satysfakcji. Jeeli uwiadomisz sobie wtedy swoje niezadowolenie, to zrzucisz prawdopodobnie win na jabko i stwierdzisz,
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e jest nudne i zwyczajne. atwo przeoczy fakt, e stopie zaangaowania wasnej uwagi odgrywa zasadnicz rol w powstawaniu
poczucia niezadowolenia.
Moesz zacz myle sobie: „Gdybym mia banana, to bym by
zadowolony!”. Znajdujesz banana, ale jesz go w ten sam nieuwany
sposób, wic znów nie daje Ci to zadowolenia. Zamiast jednak zda
sobie spraw z tego, e nie skupiasz si na dowiadczeniu jedzenia
banana, zaczynasz myle: „Moje ycie jest takie prozaiczne; jak
mona czerpa przyjemno z jabek i bananów? Przydaoby mi si
co egzotycznego. Mango! Wtedy bybym szczliwy”.
Z pewnym trudem znajdujesz mango. Kilka pierwszych ksów jest
wspaniaych, to zupenie nowe doznanie. Uznajesz, e mango jest
pyszne i e tego wanie szukae. Zaraz potem jednak jesz ju egzotyczne mango w dokadnie ten sam nieuwany sposób co prozaiczne
jabko i banana, wic na koniec znów jeste niezadowolony, znów
czego pragniesz. Nie jest to wina ani jabka, ani banana, ani mango.
To kwestia jakoci Twojej uwagi, która kae Ci szuka czego wicej.
W ten sposób ksztatuje si „nieko czcy si a cuch pragnie ”.
Mona go przerwa za pomoc koncentracji.

WYPRÓBUJ
Prowad dziennik medytacji
Po kadej sesji medytacji zapisz w maym notatniku, jak dugo trwaa
i co j cechowao — kilka krótkich uwag, takich jak „picy”, „cay
czas ukadaem w gowie plan na jutro”, „jasny i peen energii” czy
„aowaem, e nie pojechaem na narty”. Wieczorem dopisz par
sów na temat ogólnego stanu emocjonalnego tego dnia: „zniecierpliwiony”, „zdecydowany”, „serdeczny”, „spokojny i pewny siebie”
czy „niespokojny”. Pod koniec tygodnia przejrzyj notatki i sprawd ,
czy dostrzegasz zaleno midzy stanem podczas medytacji a pozosta czci dnia.
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Uczc si lepszej koncentracji, moemy spojrze na wiat spokojnym wzrokiem. Nie musimy wci goni za coraz bardziej egzotycznym czy zakazanym owocem. Zyskujemy spokój — a im jest
wikszy, tym lepiej si czujemy we wasnym ciele i umyle, biorc
ycie takim, jakie jest.

NAJCZCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Nie potrafi si skupi na oddychaniu. Co robi nie tak?
Wcale nie jest atwo obserwowa oddech. Aby wyjani prawidow
technik koncentracji na oddechu, czsto mówi, e naley wyobrazi sobie nabieranie na widelec kawaka brokuu. Dysz do tego,
by wbi widelec w broku na tyle gboko, aby móc go podnie do
ust. W tym celu robisz dwie rzeczy. Po pierwsze, celujesz widelcem: jeli bdziesz macha nim w powietrzu, nie trafiajc w cel, specjalnie
si nie najesz. Po drugie, precyzyjnie dozujesz energi: jeli robisz
to zbyt ospale, widelec zawinie Ci w doni; jeeli z caej siy walniesz
w broku, warzywo i talerz poszybuj w gór. W ten sposób w ogóle
si nie poywisz. Trzeba wic skierowa uwag na konkretny wdech
i wydech i po prostu si z nim poczy.
Jeden z moich nauczycieli zadawa swoim uczniom podczas odosobnie medytacyjnych podstpne pytanie: „Na ilu oddechach potraficie si skoncentrowa, zanim zaczniecie odbiega gdzie mylami?”.
Ludzie chcieliby zwykle móc powiedzie: „Potrafi si koncentrowa
na oddechu przez czterdzieci pi minut albo i przez godzin i dopiero
potem odpywam mylami”. Ale w rzeczywistoci jestemy w stanie
obserwowa dwa, trzy, no, moe cztery oddechy, zanim zaczniemy
odpywa mylami w przeszo, przyszo, w róne osdy, analizy,
fantazje. Pytanie brzmi: co si dzieje w chwili, kiedy uwiadamiasz
sobie, e odbiege gdzie mylami? Czy potrafisz agodnie si od
nich uwolni i powróci uwag do chwili obecnej, do oddechu? Podstaw obserwacji oddechu jest umiejtno zaczynania na nowo.
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WYPRÓBUJ
Licz oddechy
Praktyczna wskazówka: jeli powtarzanie sobie w mylach przy kadym
wdechu i wydechu: „wdech… wydech” lub „napywanie… odpywanie” nie pomaga Ci si skoncentrowa, spróbuj liczy oddechy.
Robic wdech, powiedz sobie cichutko w mylach: „wdech”. A robic wydech, powiedz: „raz”. Podczas oddychania wyglda to wic
nastpujco: „wdech”, „raz”, „wdech”, „dwa”, „wdech”, „trzy” i tak
dalej. Naley liczy bardzo cicho, bo uwaga ma si tak naprawd
koncentrowa na odczuciach towarzyszcych oddychaniu. Kiedy dojdziesz
do dziesiciu, moesz znów zacz od „raz”. Jeste czowiekiem,
wic jest dua szansa, e zanim dojdziesz do dwóch lub trzech,
znów zaczniesz o czym marzy lub rozmyla. Kiedy tylko uwiadomisz sobie, e odbiege gdzie mylami, wró do „raz” i zacznij
od nowa z nastpnym oddechem. Zaczynanie od nowa to nie poraka.
To po prostu sposób na lepsz koncentracj.

Kiedy zaczynam medytowa, tak bardzo skupiam si na oddechu,
e dochodzi prawie do hiperwentylacji. Jak mam normalnie
oddycha?
Gdy sama zaczynaam, miaam wraenie, e za kadym razem, kiedy
braam wdech, mylaam ju o nastpnym. Mój umys mia w zwyczaju wybiega naprzód; bardzo si przejmowaam tym, co mnie w yciu spotka, wic przeniosam t hiperczujno na praktyk medytacji.
Miaam tak trem, e nie mogam si skupi na oddychaniu. Musiaam wtedy wnikn w siebie i pozwoli, eby oddech po prostu
si pojawi.
Czasem jednak robimy to zbyt gboko, za bardzo si rozluniamy
i zaczynamy przysypia, nudzi si, dekoncentrowa. Tracimy niemal
zainteresowanie oddychaniem. Musimy wtedy podkrci energi —
zainteresowa si bardziej procesem oddychania, na nowo skoncentrowa, odzyska czno. Mona to zrobi, stawiajc sobie jakie
wyzwanie: spróbuj na przykad poczu koniec jednego oddechu i pocztek kolejnego.
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Utrata i odzyskiwanie równowagi to cz praktyki. Wszystko
zawsze sprowadza si do tego, by zaczyna od nowa — zda sobie
spraw, e to, i przestalimy skupia si na oddychaniu, niczego
nie zaprzepacio.
Podczas medytacji nie jestem w stanie przesta myle. A przecie medytacja polega na tym, eby wyczy mylenie.
Medytacja wcale nie zmierza do tego, eby wykasowa wszystkie
myli; w yciu istnieje przecie mnóstwo sytuacji, kiedy mylenie jest
podane lub wrcz niezbdne do przetrwania. Musimy si tylko
nauczy rozrónia mylenie od rozmylania. Nie chcemy przesta
myle, a jedynie zmieni nastawienie do myli — by w tym procesie bardziej obecni i wiadomi. Jeli jestemy wiadomi tego, co mylimy, jeeli wyranie dostrzegamy to, co si dzieje w naszych gowach, wówczas moemy zadecydowa, czy podj w zwizku z tym
jakie dziaania, a jeli tak, to jakie.
Poza tym moesz mie najokropniejsze i najbardziej paskudne
myli pod so cem, a mimo to odby dobr sesj medytacji, w zalenoci od tego, ile przestrzeni sobie dajesz w myleniu — to znaczy,
jak bardzo pozwalasz mylom po prostu by, jak uwanie je obserwujesz, jak wyrozumiay wzgldem siebie jeste. Kilku nauczycieli
uwanoci ujo to nastpujco: „Myli to nie fakty”. Ani czyny. To
tylko myli, zmienny element krajobrazu psychicznego. Myli, które
pojawiaj Ci si w gowie, s jak chmury przesuwajce si po niebie.
Nie s niebem i nie maj na nie adnego wpywu. Naley po prostu
patrze, jak si przesuwaj. Zwykle nie tak dowiadczamy naszych
myli, ale do tego chcemy dy. Podoba mi si te porównanie,
którego uy w swojej ksice Mindsight doktor Dan Siegel, jeden
z kierowników Mindful Awareness Research Center (Centrum Badania
Uwanej wiadomoci) przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Los
Angeles: „Umys jest jak ocean… bez wzgldu na to, jakie warunki
panuj na powierzchni, bez wzgldu na to, czy jest ona gadka, czy
wzburzona… gboko pod wod panuje spokój i cisza. Z gbi oceanu
mona spojrze na powierzchni i zauway, co si na niej dzieje,
podobnie jak z gbi umysu mona spojrze… na ca jego aktywno: myli, uczucia, doznania i wspomnienia”.
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Oba obrazowe porównania wskazuj na jedno i to samo: myli
i uczucia pojawiaj si nam w gowach i nieustannie zmieniaj; ale nimi
nie jestemy. To tylko co, co w danym momencie mylimy i czujemy.
Dlaczego kiedy staram si oczyci umys, to bez wzgldu na
wkadane wysiki nie mog si pozby obsesyjnych myli na
temat pewnej osoby?
Po pierwsze, naley przesta si obwinia za tego typu myli. Jeden
z moich pierwszych nauczycieli w Indiach da mi cenn lekcj. Przyszam do niego bardzo zmartwiona, bo podczas medytacji czuam
zazdro. „Czemu tak si martwisz myl, która przysza ci do gowy?”
— spyta. „Zapraszaa j?”. To otworzyo mi oczy. Czy mówimy
sobie: „O pitej chciabym czu nienawi do samego siebie i al”?
Oczywicie, e nie. Spójrz tylko szybko na swoje myli i odczucia,
a potem wró do oddechu. Nie chodzi o to, by potpia si za to, o czym
mylisz, ale o to, aby zda sobie spraw ze swoich myli, zaobserwowa je, a potem uwolni si od nich i powróci do oddechu.
Na pocztku jest dobrze, wpadam w rytm — a potem nagle wracam na start i w ogóle nie mog si skupi. Czy zrobi kiedy
jakiekolwiek postpy?
Na pocztku moja praktyka medytacyjna bya bardzo bolesna — fizycznie i emocjonalnie. Ale potem przeszam etap prawdziwej ekstazy. Siedziaam, obserwowaam swój oddech i czuam si tak, jakbym unosia si w powietrzu ze spokojn gow. Mylaam sobie:
„Ach, jak wspaniale bdzie przez reszt ycia znajdowa si w tak
cudownym stanie!”.
Ale nagle zaczynao mnie bole kolano lub plecy albo czuam
niepokój czy senno, wic karciam sam siebie: „Co takiego narobia, e ten cudowny, niezwyky stan min?”.
Tak naprawd stan ten nie min dlatego, e co zrobiam le:
min, bo wszystko mija. Kade doznanie, kada emocja ulega nieustannym zmianom. Kade dowiadczenie, bez wzgldu na swoj
intensywno, jest ulotne. ycie samo w sobie jest przemijajce.
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Obserwacja napywajcych i odpywajcych myli i uczu pomaga
nam zaakceptowa ten fakt.
Powrót do punktu wyjcia wcale nie jest taki zy. Kada medytacja jest dobra — nawet taka, podczas której cigle si dekoncentrujesz lub le si czujesz.

GADAJCA GOWA
W yciu codziennym, kiedy nie zachowujemy uwanoci, bardzo
czsto wpadamy w cig skojarze i tracimy kontakt z tym, co dzieje si tu
i teraz. To samo moe si zdarzy podczas medytacji, wic warto
przyjrze si temu procesowi dokadniej. Oto dziesiciominutowy wyrywek
z ycia przecitnej osoby praktykujcej medytacj:
Siedzisz, wczuwasz si w swój oddech i mylisz: „Ciekawe, co na
obiad?”. To prowadzi do nastpnej myli: „Moe powinienem zosta
wegetarianinem, bo to zdrowsze i zgodne z moimi przekonaniami”.
I dajesz si ponie: „Dobra, przejd na wegetarianizm. Ale jeli kto
nie potrafi wietnie gotowa, trudno by wegetarianinem. Gdy tylko
skocz medytowa, pójd do ksigarni i kupi sobie kilka ksiek kucharskich z przepisami wegetariaskimi. A przy okazji mog sobie kupi
przewodnik po Meksyku, bo chciabym tam pojecha w przyszym
roku na wakacje. Nie no, zaraz, skoro ju medytuj i jestem wegetarianinem, to lepiej pojad do Indii! Gdzie powinienem pojecha najpierw?”. Budzisz si w Delhi — i ostatnia myl, jak pamitasz, to:
„Co na obiad?”.
Podczas medytacji mamy si dowiedzie, o czym mylimy, kiedy o tym mylimy, i co czujemy, kiedy to czujemy, zamiast ldowa mentalnie na
innym kontynencie, zastanawiajc si, skd si tam wzilimy. Gdy mamy
wraenie, e zalewa nas potna fala wspomnie, planów i lu nych
myli, trzeba skupi si delikatnie na oddechu, ale go nie wymusza.
Dziki temu gowa zacznie si uspokaja.

Jak nie przysypia podczas medytacji?
Nie martw si, e przysypiasz; to si bdzie zdarza. Medytacja z jednej strony sprawia, e wzrasta spokój i równowaga, a z drugiej, e
nastpuje przypyw energii — oba procesy niekoniecznie musz
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by zsynchronizowane. Na pewno czasem si zdarzy, e proces wyciszania si bdzie si pogbia, ale nie bdziesz przy tym generowa
wystarczajco duo energii, eby go wyrówna. Stan taki wcale nie
jest zy, brak w nim tylko równowagi — przez co chce Ci si spa.
Z sennoci moesz sobie radzi na wiele rónych sposobów. Po
pierwsze, moesz zaakceptowa, e stan taki nie jest wieczny. Pojawia si i znika; w ko cu minie. Po drugie, moesz podej do sennoci z serdeczn wyrozumiaoci i dokadnie si jej przyjrze. Jeli
uznasz j za wroga, tylko pogorszysz spraw; oprócz zmczenia,
zaczniesz nawarstwia napicie i wrogo. Postaraj si potowarzyszy swojej sennoci i zaobserwowa, co si na ni skada. W którym
miejscu odczuwasz zmczenie? Zamykaj Ci si oczy czy moe rce
i nogi robi si cikie? Opada Ci gowa? Ile oznak sennoci zauwaasz? Czy zmieni Ci si oddech? Postawa? Przygldajc si swojej
sennoci i analizujc j, masz szans si obudzi.

WYPRÓBUJ
Punkty styku
Jeli odbiegasz gdzie mylami, a obserwacja oddechu w ogóle nie
pomaga, wykorzystaj ponisze wiczenie stabilizujce: uwiadom
sobie punkty styku w swoim ciele — drobne miejsca wielkoci maej
monety, w których Twoje plecy, uda, kolana czy poladki stykaj si
z krzesem czy poduszk, donie z kolanami, jedna warga z drug,
skrzyowane kostki ze sob. W krótkiej chwili pomidzy wdechem
a wydechem skup si na owych punktach stycznoci: wyobra je sobie, poczuj je. W ten sposób atwiej Ci bdzie wyrwa si mylom
szalejcym w gowie i wróci do chwili obecnej, do oddechu.

Jest te kilka praktycznych sposobów na to, jak si doadowa
energetycznie. Jeden z moich nauczycieli z Indii czsto pyta nas,
jak nam idzie praktyka. W tamtym okresie czsto zasypiaam podczas medytacji i bardzo si baam, e kto si o tym dowie. Kiedy
jednak nauczyciel spyta siedzc obok mnie kobiet, jak jej idzie,
odpowiedziaa bez adnego skrpowania: „Cay czas zasypiam”.
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Strasznie mi ulyo! A nauczyciel zamiast zagbia si w jak
ezoteryczn odpowied, stwierdzi po prostu: „To spróbuj wtedy
wsta albo obla sobie twarz zimn wod” — praktyczna wskazówka,
dziki której mona przywróci równowag energetyczn. Moesz
te spróbowa medytowa z otwartymi oczami lub wyj na chwil
na dwór, kiedy poczujesz, e zaczynasz przysypia. Z czasem Twoja
praktyka bdzie si pogbia, odnajdziesz równowag i przestaniesz by cigle senny.
Podczas medytacji jestem bardzo nerwowy. I zaczynam si
wtedy na siebie wcieka, przez co mój niepokój tylko wzrasta.
Co mog z tym zrobi?
Niepokój to przeciwie stwo sennoci, sygna, e brak nam równowagi na skutek niedostatecznego wyciszenia. Pewna uczennica spytaa mnie kiedy: „Czy kto umar kiedy z nadmiaru nerwowoci?”.
Odpowiedziaam jej: „Nie od pojedynczej dawki naraz”. A na szczcie
wszystko dzieje si w ten wanie sposób — po jednej dawce naraz.
Jeli z powodu zdenerwowania nie moesz si skupi na oddychaniu, to skup si przez chwil na zdenerwowaniu. W pierwszej
kolejnoci musisz si przyjrze temu, co dorzucasz do uczucia niepokoju — wszelkie dodatkowe myli typu: „Nie powinienem tego
czu. To le. W ogóle nad sob nie panuj. Wszyscy inni potrafi nad
sob panowa. Tylko ja nie. Gdybym by silniejszy (bardziej cierpliwy, mdrzejszy, lepszy), to nie czubym si w ten sposób”. Kiedy
masz podwyszony poziom energii, atwo zaczynasz si osdza.
Jednak zamiast si krytykowa, spróbuj przyjrze si fizycznym
odczuciom, które towarzysz tego rodzaju mylom i emocjom; zobacz
je i nazwij. By moe na Twój niepokój skada si frustracja, znudzenie, strach, poirytowanie.
Mona podej do niepokoju w zupenie inny sposób: wyrówna
poziom energii poprzez zapewnienie jej przestrzeni, w której moe
si przemieszcza. Mona w tym celu medytowa z otwartymi, a nie
zamknitymi oczami, wsuchiwa si w pojawiajce si i cichnce
odgosy, wyszukiwa sposoby, dziki którym umys zyska wicej
przestrzeni: wpatrywa si na przykad w przestrze pokoju zamiast
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w konkretne przedmioty lub spróbowa poczu, e cae ciao jest
zanurzone w przestrzeni. Moe to oznacza konieczno przejcia na
medytacj w ruchu (patrz tydzie drugi, strona 86). Moe to oznacza konieczno wyjcia na zewntrz i spojrzenia w niebo.
Podczas wasnej praktyki uwiadomiam sobie, e mój niepokój
czsto przybiera form cigego planowania. Obserwowaam wtedy
uwanie swoje myli, starajc si ich w aden sposób nie ocenia,
a po sesji medytacyjnej gbiej si nad nimi zastanawiaam. Zaczam zauwaa, e yam w przekonaniu, i gdybym tylko bya
w stanie zaplanowa co wystarczajco dobrze, mogabym to kontrolowa i sprawi, e si wydarzy. Planowanie dawao mi poczucie
bezpiecze stwa. wiadomo, któr zyskaam dziki uwanej obserwacji niepokoju towarzyszcego mi podczas medytacji, kazaa mi
póniej przyjrze si lkom kryjcym si za moj nadmiern chci,
by mie wszystko zaplanowane.
Kiedy podeszam do tych emocji ze wspóczuciem, zaczam uwalnia si ze zmartwie i niepokojów, które odsuway mnie od chwili
obecnej, zarówno w medytacji, jak i w yciu codziennym. By moe
zyskasz równie przydatne informacje, kiedy zbadasz wasny niepokój
i przyjrzysz si emocjom, jakie pojawiaj si w trakcie sesji. Analiz
odó jednak na póniej.
Owe dwa przeciwie stwa — senno i niepokój — s czym zupenie normalnym. Zwaszcza gdy zaczynasz medytowa i przybierasz
nieruchom poz, moesz mie wraenie, e w gowie pojawiaj Ci
si dwa gosy. Jeden mówi: „Skoro nic si tu nie dzieje, to równie
dobrze mona i spa”, a drugi: „Skoro nic si tu nie dzieje, to
trzeba zrobi tak, eby si dziao”. I albo powieki zaczynaj Ci ciy,
albo tak si nakrcasz, e masz gow pen pomysów i planów. Z obu
tych stanów moesz wycign wnioski i oba s tylko chwilowe.
Kiedy podczas siedzenia czuj, e bol mnie kolana, to powinienem zmieni pozycj czy dalej koncentrowa si na oddychaniu?
Najpierw upewnij si, e siedzc, nie napinasz ciaa. Jeli jest Ci
naprawd niewygodnie, powiniene zmieni pozycj, usi inaczej.
Ale moe Ci by po prostu niewygodnie w nowej, nieznanej pozycji,
któr przyjmujesz. Kiedy osoby, dla których medytacja jest czym
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nowym, siedz nieruchomo w ciszy, zaczynaj czasem zauwaa ból
i napicie, które zawsze im towarzyszyy, ale których nie zauwaay
w cigu zabieganego dnia. Gboko ukrywane napicie moe te
ujawni si w chwili, kiedy zaczynasz oczyszcza umys i koncentrowa si na doznaniach fizycznych. Jeli stwierdzisz, e zmagasz si
z bólem i wciekasz si na to, lepiej zmieni pozycj i zacz jeszcze
raz, jakby zasiada do zupenie nowej medytacji.

NA WYNOS
Medytacja to mikrokosmos, model, lustro. Umiejtnoci, które
wyrabiamy sobie w jej trakcie, mona przenie na reszt ycia.
W pierwszym tygodniu wykorzystywalimy narzdzie koncentracji,
eby ustabilizowa i skupi umys. Obserwujc swój oddech, zaczlimy uwiadamia sobie swoje myli, uczucia, doznania. Dostrzegalimy je i uwalnialimy si z nich, nie dajc si w nie wcign, nie
unikajc ich i nie ignorujc (jak bymy by moe zrobili w codziennym zabieganym yciu) oraz nie krytykujc si za to, e si pojawiy.
Maa rzecz, a efekt moe mie potny.
Stereotypowo uwaa si, e postpy w medytacji nastpuj wtedy,
gdy zamiast skupia si tylko na jednym oddechu, zanim odbiegniemy gdzie mylami, potrafimy skupi si na pidziesiciu. Ale tak
naprawd udana medytacja wyglda nastpujco:
Uczymy si, jak trwa w chwili obecnej. Obserwujemy oddech
i zaczynamy si dekoncentrowa; przyapujemy si na tym i powracamy do oddechu — nie do tego, który wanie zrobilimy, ani tego,
który dopiero zrobimy. Przez kilka sekund udaje nam si by moe
nie odbiega w adne inne miejsce i trwa przy oddechu. Wiemy ju,
jakie uczucie towarzyszy penemu skupieniu na chwili obecnej. Jeden
z moich uczniów powiedzia mi kiedy: „Pojechaem na wakacje do
Bryce Canyon i zaraz pierwszego dnia zaczem sobie myle, e
strasznie nie bdzie mi si chciao std wyjeda i wraca do pracy.
Tak si daem wcign w al, e w którym momencie wyjazd si
sko czy, i nie zwracaem w ogóle uwagi na miejsce, które tak uwielbiam — równie dobrze mogem siedzie w biurze. Nagle zobaczyem,
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do czego doprowadziy mnie moje myli — powiedziaem nawet sobie:
»mylenie, mylenie« — i uwolniem si od nich. Obiecaem sobie,
e zaczn jeszcze raz i bd w miejscu, w którym jestem — duo lepszym ni przyszo. Zanim zaczem medytowa, zwykle pynem
z nurtem swoich myli i psuem sobie wakacje, bo zaraz na pocztku
zaczynaem rozmyla o powrocie do domu”.
Uczymy si nie osdza. Jako nowa adeptka medytacji miaam
tendencj, eby ocenia to, jak wykonuj nowe zadanie: „Nie oddycham wystarczajco dobrze, wystarczajco gboko, wystarczajco
swobodnie, wystarczajco delikatnie, wystarczajco czysto”. Zorientowaam si, e obciam prost czynno oddychania wszelkiego
rodzaju ocenami i przekonaniami na temat tego, jaka jestem. Dziki
temu, e powracaam do oddechu, e cigle uwalniaam si od osdów, zaczam podchodzi do siebie z wiksz wyrozumiaoci.
Uwiadamiamy sobie swoj spokojn, niezmienn podstaw, która stabilizuje nas nawet wtedy, gdy w naszym yciu dochodzi do wstrzsów. Im lepiej bdziesz si koncentrowa na wybranym elemencie, na oddechu, tym gbszy spokój bdziesz odczuwa.
Kiedy umys przestanie angaowa si w obsesyjne myli, bezcelowe zamartwianie si i samooskarenia, poczujesz ulg. Moesz wycofa si w bezpieczne miejsce, które masz w sobie.
Jedna z kobiet uczcych si medytacji opisaa mi, jak zyskaa dostp do owej wewntrznej ostoi w okresie, gdy zrezygnowaa z pracy zawodowej, eby zaj si cierpic na demencj starcz matk.
Mówia, e nawet z pomoc ma i dzieci zadanie byo trudne i strasznie przygnbiajce. Po kilku miesicach bya wycie czona i przytoczona. „Nie byo nas sta na to, eby umieci mam w dobrym
domu opieki, a poniewa od strony fizycznej czua si dobrze, byam przekonana, e taka sytuacja moe trwa jeszcze bardzo dugo.
Nie byam sobie w stanie wyobrazi, jak znios tak wyczerpujc,
trudn sytuacj przez wiele lat. Byam jak sparaliowana, na granicy
histerii. Ale powstrzymaam te myli i zaczam si skupia na oddechu, tak jak si nauczyam, a potem robiam to, co miaam do zrobienia. Nie zastanawiaam si nad reszt ycia mamy i mylaam tylko
o nastpnym zadaniu, nastpnej chwili. Tyle potrafiam ogarn.
Byam te w stanie przypomina sobie, e nawet jeli czuj zo czy
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frustracj, to wcale nie znaczy, e jestem zym czowiekiem. Byo mi
duo lepiej ze wiadomoci, e zawsze mog si zatrzyma i odnale w oddechu spokój i si. Wiedziaam, e chc to zrobi dla
mamy, i byam pewna, e dam rad”.
Traktujemy siebie z wiksz wyrozumiaoci. Za kadym
razem, gdy co nas rozprasza i musimy zacz od nowa, ale w aden
sposób si za to nie krytykujemy — wiczymy wyrozumiao. Medytacja uczy nas agodnoci w stosunku do siebie samych, umiejtnoci przebaczania sobie wasnych bdów ze wiadomoci, e ycie
toczy si dalej.
Wraz z prawdziwym spokojem pojawia si nowy przypyw
energii. Wewntrzna cisza zrodzona z koncentracji nie jest ani
bierna, ani ospaa; nie pozwala te traktowa dowiadcze z chodem
i dystansem — jest ywa i energetyczna. Daje spokój: peen energii,
uwanoci i zainteresowania. Moesz poczy si w peni z tym, co
si dzieje w Twoim yciu, doskonale zdawa sobie z tego spraw,
a mimo to czu si zrelaksowany. Ludzie czsto mówi, e s zaskoczeni, i ju dwadziecia minut praktyki dziennie moe doprowadzi do takiej zmiany. Pewien nowy adept medytacji, kierownik
sklepu spoywczego, powiedzia mi: „Po miesicu medytacji poczuem,
e mam wicej energii — mimo e na pocztku z trudem udawao
mi si nie zasn. Ale byo tak chyba dlatego, e wiecznie apaem
sto srok za ogon i zaczynaem równoczenie kilka projektów, przez
co miaem poczucie, e na adnym w peni si nie koncentruj; nie
zdawaem sobie sprawy z tego, jakie to byo mczce. Tak samo
duo wysiku musiaem chyba wkada w to, eby ukrywa swoje
uczucia — aby zamaskowa wcieko i frustracj, zamiast po
prostu je poczu. Stopniowo przestawaem to robi, bo dowiedziaem
si, e podczas medytacji mam si nie ocenia. Moe wanie dlatego
nie czuj si ju a tak zmczony”.
Zaczynamy bardziej polega na samych sobie. Poniewa wewntrzny spokój i energia rodz si w rodku, cakowicie niezalenie od jakiejkolwiek osoby czy sytuacji, zaczynamy czu w sobie
cudown wprost zaradno i niezaleno — i odczuwamy dziki
nim ogromn ulg. Widzimy, e nie musimy szuka spenienia na
zewntrz. Spokojna, wywaona sia to szczcie samo w sobie.
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