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pogłębioną medytację, opartą na etyczności postęsobie sprawę, skąd ta praktyka i wiedza pochopowania, a nie poprzez rytuały i praktyki religijne.
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skiego. Posługiwał się nim Budda
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prowadzony przez
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psychiatrę
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z cierpienia, jak i budowaniu dobrowyjściowych założeń, w psychologii
stanu psychicznego. Jej związek z mebuddyjskiej obserwacja jest również
dycyną odzwierciedlony jest przez ich
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nuje orientacja na zewnątrz, tzn. na poszukiwa-
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Rozwijanie codziennej uważnej obecności
pomaga wprowadzać w nasze życie więcej
harmonii, zadowolenia i mądrości.
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nie obiektywnie mierzalnych korelatów procesów
psychicznych, ukoronowaniem czego jest rozwój
neuronauki i terapii (medycyny) opartej na dowodach. W buddyzmie tymczasem droga do poznania natury rzeczywistości i umysłu wiedzie
przez zwrócenie się do wewnątrz i zagłębienie się
w medytację, umożliwiającą bezpośredni wgląd
w to, jak umysł działa i jak konstruuje postrzeganą rzeczywistość.
Psychologia buddyjska jest zatem głównie praktyczną metodą poznania, rozwijania i uwalniania
umysłu, a kultywowanie uważności jest jej kluczowym elementem. Budda wzywa nas do przebudzenia, w czym fundamentalną rolę odgrywa
systematyczne praktykowanie medytacji. Z perspektywy psychologii buddyjskiej i tego, jak tłumaczy ona przyczyny ludzkiego cierpienia psychicznego, nasz zwykły stan świadomości ogranicza
poznanie, obarczony jest pomieszaniem i nacechowany raczej nieświadomością. Dzięki medytacji i rozwijaniu codziennej uważnej obecności
można się coraz bardziej przebudzać z tego mechanicznego, podobnego do snu stanu, pełnego nawykowych, automatycznych postrzeżeń i uwarunkowań. Doświadczenia Buddy, mistrzów zen i innych
tradycji medytacyjnych oraz wyniki współczesnych
badań nad medytacją wskazują, że taka systematyczna bieżąca obserwacja i zaprzyjaźnianie się
z naturą własnego umysłu poprzez medytację pomagają wprowadzać w życie więcej harmonii, zadowolenia i mądrości.
Dość wywodu, pora na krótką medytację i przebudzenie się do obecności w tym momencie. Niech
zachęcą cię do tego słowa Buddy, pochodzące z sutry Dhammapada i przywołujące nas do praktykowania, zamiast obracania słowami, które same
z siebie nie dają efektów: Jak piękne kwiaty kolorowe i wonne, jednak bezowocne są słowa kogoś,
kto nie praktykuje.
Ponieważ fundamentem uważności jest ciało, zapraszam cię teraz do wyprostowania się na krześle (ale nie usztywnienia) i objęcia świadomością

(w czym może ci pomóc zamknięcie oczu)
doznań płynących z tych części ciała, które
naciskają na podłoże. Włącz w to odczucia
z pośladków i ud opartych na krześle, doznania ze stóp, dotyk dłoni na udach, poczucie ciężaru. Stopniowo rozszerzaj świadomość na całe ciało. Niezależnie od tego, czy
doznania z różnych części ciała są przyjemne,
neutralne, czy niekomfortowe, postaraj się objąć
je wszystkie świadomością, chwila po chwili, nie
robiąc nic, po prostu odczuwając to, co jest do odczucia w tym momencie. Jeśli możesz, po prostu
spoczywaj przez parę minut bądź dłużej w świadomości, a wszystko niech będzie takie, jakie jest
właśnie teraz.
Byłoby wspaniale, gdybyś znalazł codziennie czas
na praktykowanie medytacji i wykonywał ją, jak
sugeruje Jon Kabat-Zinn, tak jakby od niej miało
zależeć twoje życie – czyli z pełną uwagą, przebudzając się na coraz dłuższe chwile.
Głębio mej duszy, słuchaj mnie,
największy duch,
Nauczyciel jest blisko,
Przebudź się, przebudź się!
Biegnij do jego stóp –
Właśnie teraz stoi tuż przy twojej głowie.
Spałeś przez miliony, miliony lat.
Dlaczego nie obudzić się tego ranka?
Kabir
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