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Dlaczego powinno nam zależeć na zjednoczeniu ciała 
i umysłu? Czy nie możemy żyć tak, jak do tej pory? Spo-

sób, w jaki funkcjonujemy, sprawia, że wielu z nas choruje. 
Chorują nasze ciała i nasze umysły. Nasza planeta również 
jest chora. Dzięki ponownemu połączeniu ciała i umysłu, 
które oddzieliły się od siebie, możemy odzyskać kontakt ze 
swoim wnętrzem. Kiedy już powrócimy do siebie, staniemy 
się w pełni obecni dla samych siebie, w pełni obecni dla in-
nych i w pełni obecni dla naszej planety.

Jeżeli odczuwasz smutek, strach lub samotność, może ci 
się wydawać, że musisz coś naprawić albo zmienić w swoim 
umyśle. Jeżeli masz napięte barki albo bolą cię plecy, może 
ci się wydawać, że musisz po prostu pójść do lekarza, któ-
ry pomoże ci wyleczyć niesprawną część ciała. Kluczem do 
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szczęścia jest jednak pełna integracja ciała i umysłu. Znacz-
na część naszego cierpienia bierze się z niepotrzebnego od-
dzielania świadomości od materii. Sądzimy, że coś jest nie 
tak z naszym umysłem lub ciałem i że musimy naprawić lub 
uzdrowić jeden z tych dwóch odrębnych elementów. W rze-
czywistości nie można jednak oddzielić umysłu od ciała ani 
ciała od umysłu. Są one bowiem dwiema manifestacjami tej 
samej rzeczy.

Niektórzy ludzie twierdzą, że nasz umysł jest zbudowany 
z materii – z mózgu i układu nerwowego. To materialistycz-
ny punkt widzenia. Umysł, świadomość, inteligencja i wiedza 
znajdują się we wszystkich komórkach naszego ciała. Każda 
komórka jest żywą rzeczywistością, która posiada swoją włas
ną wiedzę, swój własny umysł. Gdyby ktoś pozbawił komór-
kę świadomości, przestałaby żyć. Gdyby ktoś usunął świado-
mość z naszych ciał, stałyby się martwe.

Kiedy widzimy prawdziwą istotę kwiatu, zdajemy sobie 
sprawę, że nie jest on wyłącznie materią. Znajduje się w nim 
również świadomość. Jeżeli zasiejesz nasionko, wykiełku-
je i stanie się rośliną. Ożyje. Wewnątrz rośliny znajduje się 
umysł. Nawet drobina kurzu nie jest wyłącznie materią. Na-
ukowcy odkryli bowiem, że atomy i elektrony są bardzo inte-
ligentne. Są zarówno materią, jak i umysłem. 

Kiedy spacerujemy na łonie natury, możemy zdać sobie spra-
wę, że nasza planeta nie jest zbudowana wyłącznie z żywiołu 
ziemi. Zawiera również wodę, powietrze i ogień. Gdybyśmy 
usunęli z niej żywioł wody, powietrza i ognia, przestałaby być 
Ziemią. Ludzie uważali niegdyś, że nasza planeta znajduje się 
w centrum wszechświata. Obecnie wiemy, że tak nie jest. Tak 
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naprawdę za centrum wszechświata możemy uznać dowol-
ny obiekt – kamyk, wiewiórkę albo drobinę kurzu – ponieważ 
każda rzecz zawiera w sobie wszystko inne. Mądrość nieroz-
różniania to mądrość, która nie dzieli rzeczy. Czasem nazywa 
się ją mądrością niedualności, advaita jñana. 

Niektórzy naukowcy wciąż twierdzą, że umysł znajduje się 
w naszym wnętrzu, a świat, który badamy i obserwujemy, ist-
nieje na zewnątrz nas. Uważają, że podmiotem poznającym 
jest nasz umysł, natomiast przedmiotem poznania jest świat. 
Dopóki akceptujemy ten podział na podmiot i przedmiot, na 
umysł i materię, nie jesteśmy w stanie dotknąć prawdziwej 
natury rzeczy. Czujemy się wyobcowani. Jeżeli jednak odzy-
skamy kontakt ze swoim ciałem i z otaczającym nas światem, 
będziemy mogli osiągnąć szczęście.

Łączenie ciała i umysłu

„Podczas wdechu jestem świadomy całego swojego ciała. Pod-
czas wydechu jestem świadomy całego swojego ciała”. Kiedy 
robisz wdech, możesz się połączyć ze swoją fizycznością. Spro-
wadzasz wtedy umysł z powrotem do ciała i przypominasz so-
bie o jego istnieniu. Bardzo często myśli oddalają nas od naszej 
fizyczności i sprawiają, że odczuwamy smutek i żal z powodu 
przeszłości, boimy się przyszłości i zamartwiamy się nią albo 
pochłaniają nas teraźniejsze emocje i przedsięwzięcia. Umysł 
jest wtedy odłączony od ciała, a my znajdujemy się w stanie 
rozproszenia. Rozproszenie to przeciwieństwo koncentracji. 
Kiedy człowiek jest obecny i skupiony, może nawiązać głębo-
ki kontakt ze wspaniałymi zjawiskami zachodzącymi w jego 
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wnętrzu i wszędzie wokół niego. Słońce, księżyc, gwiazdy, 
drzewa, rzeki, góry to prawdziwe cuda, które są nam dostęp-
ne, gdy pozostajemy w pełni obecni.

Praktyka 

POWRACANIE DO SWOJEGO CIAŁA

Kiedy człowiek oddycha uważnie, każdy oddech go uszczęśli-
wia. Ludzie cierpiący na astmę potrafią docenić radość pły-
nącą ze zdolności swobodnego oddychania. Rozkoszują się 
każdym wdechem i wydechem. Jeżeli mamy zdrowe płuca 
i drożny nos, oddychanie nie sprawia nam trudności. Osoby, 
które tego nie doceniają, marnują wspaniałą okazję. Dzięki 
praktyce uważności każdy oddech staje się źródłem szczę-
ścia. Uważność może sprawić, że każda chwila naszego co-
dziennego życia będzie spokojna, wyrazista i pełna miłości.

Kiedy nabieramy powietrza w płuca, możemy to robić w taki 
sposób, by czynność ta była dla nas źródłem szczęścia. Wdech 
powinien trwać trzy lub cztery sekundy. Jeżeli zrobimy go pra-
widłowo, z łatwością wytworzymy energię radości. W trakcie 
wydechu możemy uszczęśliwić zarówno nas samych, jak i ota-
czających nas ludzi, którym nasza energia przyniesie korzyść.

Gdy rozpoczynamy praktykę rozwijania świadomości, kie-
rujemy się wieloma wskazówkami, w jaki sposób powinniśmy 
siedzieć, oddychać i chodzić, aby wytwarzać energię spokoju, 
szczęścia i radości. Kiedy już opanujemy tę umiejętność, będzie-
my mogli z niej korzystać w codziennym życiu. Takie stwierdze-
nia, jak: „Podczas wdechu odczuwam radość” nie są formą au-
tosugestii ani przejawem myślenia życzeniowego. To praktyka.
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Powracanie do ciała to niezwykle potężna praktyka. Możemy 
bowiem odkryć w swoim organizmie ból, dysharmonię, cierpie-
nie lub brak spokoju. Z tego powodu powinniśmy zacząć prak-
tykować uważność oddychania. Pomoże nam ona odzyskać kon-
takt z własną osobą i dostarczy nam dodatkowej siły i energii.

Dzięki energii uważnego oddychania możemy powrócić do 
własnego ciała, aby się z nim pogodzić. Kiedy oddychamy uważ-
nie, tworzymy harmonię i stabilność. Jesteśmy wtedy w stanie 
nawiązać kontakt ze swoim ciałem, aby mu pomóc. Praktykę 
uważnego oddychania możemy kontynuować nawet wtedy, 
gdy już nam się uda połączyć ze swoją fizycznością. „Podczas 
wdechu jestem świadomy całego swojego ciała. Podczas wy-
dechu dostrzegam całe swoje ciało i łączę się z nim”.

Uważnie obserwuj całe swoje ciało. Koncentruj się na od-
dechu. Początkowo będzie on przypominać pustą ciężarówkę, 
która jedzie po autostradzie, ale niczego nie przewozi. Kiedy 
jednak stajemy się w pełni świadomi swojego oddechu i swo-
jego ciała, nasz oddech zaczyna przypominać ciężarówkę prze-
wożącą towary. Owymi towarami jest wgląd. Dzięki praktyce 
uważnego oddychania zaczynamy akceptować całe ciało. To 
bardzo ważne, aby powrócić do swojej fizyczności, dostrzec 
ją, zadbać o nią i się z nią pogodzić.

Kraina teraźniejszości jest dostępna tu i teraz. Jeżeli znaj-
dujesz się w chwili obecnej, oznacza to, że twoje ciało i twój 
umysł są połączone. Dzięki praktyce uważnego oddychania 
sprowadzasz umysł z powrotem do ciała i trafiasz do kra-
iny teraźniejszości. Uważność to energia, która pomaga połą-
czyć się ciału i umysłowi. Kiedy te dwa elementy się zjedno-
czą, znajdziesz się w chwili obecnej – w królestwie „tu i teraz”.
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Przeciwieństwem uważności jest roztargnienie. Kiedy znaj-
dujemy się w tym stanie, nasz umysł pozostaje oddzielony od 
ciała. Może odczuwać smutek lub żal z powodu minionych wy-
darzeń. Może się w nim pojawić strach lub niepewność doty-
cząca przyszłości. Może nim również zawładnąć gniew lub my-
śli o realizowanych obecnie przedsięwzięciach. Kiedy jednak 
zaczynamy oddychać uważnie, w ciągu dwóch lub trzech se-
kund możemy sprowadzić umysł z powrotem do ciała. Dzięki 
uważnemu oddychaniu wyzwalamy się od przeszłości, przy-
szłości i bieżących projektów. Stajemy się wolni. Owa wol-
ność pozwala nawiązać kontakt z cudami życia. Cały ten pro-
ces nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy zaledwie kilka sekund.

Podczas wdechu skupiamy się na powietrzu wypełniającym 
nasze płuca. Podczas wydechu uwalniamy się od wszystkiego 
i zyskujemy wolność. Owa swoboda pozwala nam podejmować 
lepsze decyzje. Nasze myśli i postanowienia nie są wypaczone 
przez gniew, strach, smutek lub poczucie żalu. Mamy do wy-
boru przeróżne możliwości. Zyskujemy szerszą perspektywę. 
Gdy powrócisz do „tu i teraz” dzięki praktyce uważnego od-
dychania lub uważnego chodzenia, dostrzeżesz wiele powo-
dów do szczęścia, które przez cały czas są ci dostępne. Uważ-
ność pozwoli ci zrozumieć, że możemy się cieszyć w każdej 
chwili. Mamy ku temu wystarczająco dużo powodów. Kiedy 
zaczniesz je dostrzegać, będziesz w stanie natychmiast osiąg
nąć radość i szczęście.



Praktyka harmonizowania ciała i umysłu wnosi do nasze-
go życia więcej spokoju, jasności, współczucia i odwa-

gi. Dzięki tym czterem jakościom stajemy się wystarczająco 
szczęśliwi, aby móc pomagać innym.

Ludzie mają skłonność do utożsamiania szczęścia ze sławą, 
władzą, bogactwem i przyjemnościami zmysłowymi. Wiemy 
jednak, że pogoń za tego rodzaju rzeczami może dostarczać 
wielu cierpień. Musimy więc myśleć o szczęściu w zupełnie 
inny sposób. Kiedy rozwijamy w sobie spokój, pojawia się 
w nas jasność, współczucie i odwaga.

Człowiek pozbawiony współczucia nie może być szczęśliwy. 
Taka osoba czuje się samotna i nie potrafi nawiązać prawdzi-
wego kontaktu z innymi żywymi istotami. Jeżeli rozbudzimy 
w sobie wystarczająco dużo współczucia, zyskamy odwagę, 
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dzięki której będziemy w stanie wyzwolić zarówno siebie, jak 
i innych ludzi. Tym właśnie jest prawdziwe szczęście, które-
go każdy z nas potrzebuje.

Spokój

Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest uspokojenie oddechu. 
Za sprawą uważności stanie się on regularniejszy i płynniejszy. 
Gdy skoncentrujemy się na powietrzu wypełniającym nam płu-
ca, nasz oddech w naturalny sposób stanie się głębszy, wolniej-
szy i bardziej przyjemny, spokojniejszy i bardziej harmonijny. 
Wystarczy uważnie go obserwować przez zaledwie pół minuty 
lub minutę, aby jego jakość uległa poprawie. Jest to niezbędne, 
jeżeli chcemy uspokoić ciało, emocje, umysł i percepcję.

Jasność

Często czujemy się przytłoczeni lub zdezorientowani. Nie 
myślimy jasno. W takich momentach nasze słowa i działania 
mogą być źródłem cierpienia dla nas samych i dla ludzi wo-
kół nas. Kiedy mamy w sobie więcej spokoju, zaczynamy wi-
dzieć wszystkie rzeczy wyraźniej. Bez spokoju nie jesteśmy 
w stanie osiągnąć jasności, która pomaga uwolnić się od błęd-
nych wyobrażeń. Dzięki wystarczającej jasności widzimy rze-
czy takimi, jakimi naprawdę są, a wszystko, co robimy i mó-
wimy, nie sprawia bólu ani nam, ani innym ludziom. Kiedy 
widzimy wszystko wyraźniej, pojawia się w nas współczu-
cie, a gniew i zazdrość znikają. Mamy w sobie więcej zrozu-
mienia i pozbywamy się skłonności do obwiniania i karania 



2. Cztery jakośCi  SzCzęśCia     15

siebie lub innych ludzi. Akceptujemy siebie takimi, jakimi je-
steśmy. Akceptujemy otaczających nas ludzi takimi, jacy są. 
Patrzymy na siebie i innych oczami współczucia.

Współczucie

Współczucie jest trzecią jakością, którą rozwijamy w sobie za 
sprawą praktyki. Każdy z nas składa się z ciała i umysłu. Oby-
dwa te elementy są energią. Wiemy, że materia jest energią 
i że energia jest materią. Kiedy siedzimy, nasze ciało może ak-
tywnie emanować energią spokoju i współczucia, nawet jeśli 
się nie ruszamy. Nasze ciało nie jest wyłącznie materią. Jest 
energią, tak jak nasz umysł.

Istnieją energie zdrowe i szkodliwe, a moc umysłu bywa po-
tężna. Nienawiść, strach, gniew lub rozpacz potrafią być sil-
ne i destruktywne. Kiedy siedzimy lub chodzimy w świadomy 
sposób, nie wytwarzamy tego rodzaju energii. Jeżeli wiemy, 
jak nawiązać kontakt z cierpieniem istniejącym wewnątrz nas 
i w otaczającym nas świecie, rodzi się w nas energia współczu-
cia, która jest w stanie uzdrawiać i dokonywać transformacji.

Odwaga

Dzięki wielkiemu współczuciu możemy działać odważnie. Sta-
jemy się wystarczająco śmiali, aby pozbyć się pragnień, gnie-
wu i innych emocji, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli 
nie masz wystarczająco dużo współczucia dla siebie i innych, 
nie pojawi się w tobie odwaga potrzebna, aby uwolnić się od 
nieszczęść stanowiących źródło cierpienia.
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Praktyka 

CZTERY KROKI DO ZAKOńCZENIA ALIENACJI

Aby pozbyć się poczucia wyobcowania, a następnie odzyskać 
spokój, radość i dobre samopoczucie, zarówno jeśli chodzi 
o ciało, jak i umysł, skoncentruj się na oddechu i nawiąż kon-
takt ze swoją fizycznością. Oddech jest czymś w rodzaju drzwi, 
dzięki którym możesz powrócić do ciała. Kiedy odzyskasz 
z nim kontakt, zjednoczysz się z nim i będziesz wiedzieć, jak 
o nie zadbać. Gdy człowiek utrzymuje tego rodzaju więź z cia-
łem, może się połączyć również ze swoim umysłem.

Bardzo często jesteśmy pozbawieni kontaktu ze swoimi 
emocjami – zarówno bolesnymi, jak i przyjemnymi. Choć mamy 
w sobie pozytywne odczucia, nie dostrzegamy ich, ponieważ 
zatracamy się w swoich myślach i rozpaczy. Co więcej, nie po-
trafimy nawet nawiązać prawdziwego kontaktu z neutralny-
mi emocjami.

Budda zaproponował bardzo naukową metodę. Aby po-
zbyć się poczucia odseparowania od siebie i innych ludzi, mu-
simy powrócić do naszych ciał, pozostawać z nimi w kontak-
cie, utrzymywać je w stanie równowagi i pogodzić się z nimi. 
Przez zbyt długi czas je zaniedbywaliśmy. Wydaje się nam, że 
kochamy swój organizm, ale tak naprawdę go porzuciliśmy. 
Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że powietrze 
wypełnia i opuszcza ich płuca. Potrzebują kogoś, kto nauczy 
ich nawiązywać kontakt z własnym oddechem.
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Zatrzymywanie się 
i uspokajanie ciała

Ciało można określić między innymi jako „formację cielesną”, 
kaya samskara. Samskara oznacza formację, zjawisko złożone. 
Formacją jest na przykład kwiat, ponieważ składa się z wielu 
różnych elementów, takich jak: powietrze, woda, chmury, pro-
mienie słoneczne i ziemia. Owe części składowe łączą się ze 
sobą i tworzą formację. Nasze ciało również powstało z róż-
nych elementów, takich jak: matka, ojciec, nauczyciele, ziemia, 
woda, ogień. Nasze ciało jest czymś złożonym – jest formacją.

Przed rozpoczęciem medytacji trzeba zrobić dwie rzeczy. 
Po pierwsze, należy zatrzymać wszystkie myśli i sprowadzić 
umysł z powrotem do ciała. Po drugie, należy uspokoić swo-
ją formację cielesną. „Podczas wdechu uspokajam ciało. Pod-
czas wydechu uspokajam ciało”. Moje ciało cierpi. Moje ciało 
zostało przeze mnie porzucone. Zaniedbywałem ciało i źle się 
nim zajmowałem. Teraz powracam do niego i mówię: „Prze-
praszam, moje kochane ciało. Będę się o ciebie troszczyć”. 
Dbam o ciało starannie. Przede wszystkim oddycham w taki 
sposób, aby zachowywać spokój.

Kolejne wdechy i wydechy pomagają mi się rozluźnić. Gdy 
oddycham w sposób świadomy, moja formacja cielesna się wy-
cisza. Dbam o to, by mój organizm pozostawał spokojny. Gdy 
porzucam ciało, pojawia się ból i napięcie. Nie ma we mnie 
spokoju. Kiedy jednak oddycham prawidłowo, uważnie, od-
dech pomaga mi złagodzić napięcie i ból. Uspokojenie odde-
chu wycisza ciało i zmniejsza cierpienie. To właśnie na tym 
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polega uspokajanie ciała. „Podczas wdechu wyciszam ciało. 
Podczas wydechu wypełniam ciało spokojem”.

Świadomość własnego ciała

Uważne oddychanie pozwala zachować świadomość swojej 
formacji cielesnej. „Podczas wdechu jestem świadomy, że mam 
ciało. Podczas wydechu wiem, że mam ciało”. Jest to krok w kie-
runku przebudzenia. Nie szukaj oświecenia nigdzie indziej.

W ciągu wielu godzin, które spędzamy w pracy, zapomina-
my o tym, że mamy ciało. Gdy tracimy z sobą kontakt, traci-
my kontakt ze wszystkim. W naszym ciele pojawia się wtedy 
napięcie. Możemy jednak powrócić do ciała i zacząć oddy-
chać w taki sposób, aby je uspokoić i osiągnąć stan równo-
wagi. „Kiedy oddycham, wypełniam ciało spokojem i uwal-
niam się od napięć”. Jeżeli nosimy w sobie jakieś bolesne lub 
trudne emocje, powinniśmy uspokoić oddech. Pomoże nam to 
osiągnąć stan wewnętrznej równowagi. Każdy oddech i każ-
dy krok może przywrócić spokój ciału i emocjom.

Uspokajanie umysłu

Umysł także jest formacją, samskarą. Są nimi również wszyst-
kie nasze odczucia i emocje, a także nasza percepcja. Kiedy od-
dychamy uważnie, wszystkie te formacje mentalne się uspo-
kajają. „Podczas wdechu wyciszam umysł. Wyciszam odczucia. 
Wyciszam emocje”.

Każdy z nas może nauczyć się oddychać w taki sposób, aby 
uspokoić organizm i swoje formacje mentalne, a następnie 
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osiągnąć stan równowagi cielesnej i umysłowej. Jeżeli od-
dychamy prawidłowo, możemy uciszyć wewnętrzny zgiełk.

Kiedy uspokoimy umysł i ciało, zaczniemy widzieć wyraź-
niej. Nie będziemy się już czuć zagubieni, chorzy i wyobcowani, 
ponieważ w naszym wnętrzu pojawi się jasność. Przejrzymy 
wtedy na oczy i będziemy popełniać znacznie mniej błędów. 
Spokój pozwoli nam osiągnąć stan równowagi i przejrzysto-
ści. Gdy widzimy cały swój gniew i smutek, możemy się od 
nich uwolnić w cudowny sposób. Zaczniemy wtedy odczuwać 
współczucie. Kiedy uspokoimy ciało i umysł, pojawi się w nas 
jasność, a wraz z nią szczęście i miłość. Jeżeli nie ma w nas 
miłości, nie możemy być naprawdę szczęśliwi.



spokój umysłu

Zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/illuminatiopl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Magicznej Galerii

www.CzaryMary.pl

spodobał ci się fragment 
który prZecZytałeś?

www.illuminatio.pl

w księgarni Illuminatio

https://www.facebook.com/illuminatiopl
http://www.illuminatio.pl
http://www.illuminatio.pl/nasze_ksiazki/

