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SMAKOWANIE !YCIA

BEATA DYRAGA

Nauczycielka rozwoju 
wewn!trznego. Jest twórc" 
Praktyki #wiadomej Obecno$ci, 
uczy ludzi do$wiadczania %ycia tu  
i teraz poprzez 12 zmys&ów. 

By! sobie cz!owiek, który 

mieszka! w d"ungli w 

Po!udniowej Ameryce. Mia! 

"on#, dzieci i swój dom w 

wiosce. Kiedy nadesz!a 

pora przenoszenia osady 

na nowe tereny, trzeba 

by!o zburzy$ dom i ruszy$ 

dalej. Wszyscy mieszka%cy 

wzi#li si# wi#c do pracy i po 

kilku dniach miejsce, które 

dotychczas zamieszkiwali 

wygl&da!o dok!adnie tak 

samo, jak w dniu ich poja-

wienia si#. Kiedy znale'li 

teren na now& wiosk# 

wiadomo by!o, "e b#d& 

starali si# maksymalnie 

wtopi$ w istniej&ce warunki 

i niczego nie zmienia$. Nie 

wycina$ drzew, nie tworzy$ 

polany widokowej, nie 

spryskiwa$ ro(lin...    

Po prostu dostosowa$ si# 

do tego, co jest; uszanowa$ 

nasz& Matk# - Ziemi#.

Gdy w zesz!& niedziel# 

jecha!am wzd!u" wa!u 

Narwi wracaj&c z dzia!ki 

rodziców, po raz kolejny 

uderzy! mnie widok stosów 

(mieci, które pozostawili po 

sobie weekendowi tury-

(ci. – Jakie to dziwne 

– pomy(la!am patrz&c 

na puszki po piwie  

i tacki od grilla, które 

wiatr pogania! przez 

nadrzeczne pla"e – to 

przecie" takie proste – 

zapakowa$ (mieci do torby 

i zawie'$ do (mietnika. 

Jak bardzo  ró"ni!o si# 

zachowanie turystów 

od cz!owieka z buszu.  

–Jak"e  inaczej bohate-

rowie tych nadrzecznych 

zdarze% musz& postrzega$ 

Ziemi#, jej znaczenie i swój 

z ni& zwi&zek - pomy(la-

!am. – Jak bardzo oderwali 

si# od w!asnego 'ród!a, 

skoro go nie szanuj&...

Cz!owiek naszej cywiliza-

cji ma wielk& potrzeb# 

zmieniania rzeczywisto-

(ci w której funkcjonuje.  

Próbuje podporz&dkowa$ 

sobie wszystko dooko!a, 

ulepszy$ , udoskonali$ .  

– C z y  n a t u r#  m o"n a 

udoskonali$? – wpada mi 

do g!owy refleksja.  Mo"e 

chodzi o  (z!udne) poczu-

cie, "e panujemy nad (wia-

tem, wra"enie KONTROLI. Z
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Kolejny z cyklu 
felietonów pod 
wspólnym has!em 
„Tak smakuje 
"ycie...". Ich autorka 
- Beata Dyraga – 
dzieli si#  
z czytelniczkami 
Vity swoimi 
refleksjami nad 
codzienno(ci&  
oraz  zach#ca 
do bardziej 
(wiadomego 
prze"ywania ka"dej 
chwili i ka"dego 
do(wiadczenia. 

W poszukiwaniu 
utraconego 
'ród!a 
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A przecie! im bardziej 

ingerujemy w natur", tym 

bardziej odcinamy si" od 

#ród$a. I stajemy si" s$absi, 

niczym dziecko oderwane 

od matki. 

Dlatego dla naszego 

w$asnego dobra warto 

ten kontakt odbudowy-

wa%, w ka!dej chwili !ycia, 

kiedy to tylko mo!liwe. 

We w$asnym zakresie i na 

„w$asnym podwórku”.  I nie 

chodzi tu wy$&cznie o jak 

najcz"stsze przebywanie 

w'ród zieleni, ale, przede 

wszystkim, o jako'% tego 

przebywania .  Niezwy-

kle wa!ne s& zmys$y i ich 

'wiadome do'wiadczanie. 

Kiedy jeste'my na waka-

cjach, w parku, warto zdj&% 

buty i 'wiadomie odczu-

wa% dotyk ziemi, muskaj&ce 

promienie s$o(ca na ciele, 

powiew ch$odnego wiatru 

na policzku. Kiedy pada 

deszcz nie warto zamyka% 

si" w domu, ale spróbowa% 

poczu% krople na twarzy, 

d o ' wia d cz y%  ch $ o d u , 

ró!nicy temperatur. Zamiast 

dzieli% pogody na dobr&  

i z$& (czy raczej t", która jest 

i której nie ma :-)) , do'wiad-

cza% bogactwa wra!e( , 

które daje nam aura. Warto 

te! „nadstawi% bardziej 

ucha”; s$ucha% ptaków, 

szelestów traw, ws$uchiwa% 

si" w ka!dy d#wi"k. Zmys$ 

s$uchu jest bardzo otwie-

raj&cy, pozwala odpocz&%, 

poczu% !ycie tu i teraz.

Ni ez w y k l e  p i " k ny m 

zmys$em jest w"ch, 

a bogactwo zapachów, 

które daje nam ziemia jest  

ogromne. W&chajmy traw", 

kwiaty, zio$a w ogrodzie , 

delektujmy si" zapachem 

skoszonej trawy i morskiej 

bryzy. Powietrze inaczej 

pachnie wczesnym rankiem, 

a inaczej noc&... 

Smakujmy proste, nieprze-

tworzone potraw y ; 

marchewk" prosto z grz&dki, 

'wie!e owoce, zio$a. Gdzie-

kolwiek przecie! jeste-

'my, rosn& jakie' dary 

natury: tu koniczyna, tam 

czere'nie, a dalej mi"ta...  

I jedzmy spokojnie, delek-

tuj&c si" ka!dym k"sem. 

Wtedy poczu jemy, jak 

bardzo s$odka jest malina, 

jak syc&cy mo!e by% jeden 

k"s, zamiast kompulsywnie 

zjedzonej paczki s$odyczy.

W pracy ze zmys$ami 

w a ! n e  j e s t  i c h 

do'wiadczanie bez ocenia-

n ia  tego co czu jemy, 

w&chamy, widzimy, itd. 

Wtedy g$owa odpoczywa, 

zaczynamy odzyskiwa% 

kontakt z prawdziwym 

!yciem, takim jakie jest,  

a nie przez pryzmat naszych 

ocen, l"ków i przekona(. 

Korzystanie ze zmys$ów w 

kontakcie z natur& pozwala 

czerpa% z niej si$y i otworzy% 

si" na wspó$istnienie z ni&.

Pisz&c te s$owa siedz" na 

ganku ma$ego domku  

w Bieszczadach, po$o!o-

nego w'ród gór i lasów, 

z dala od ludzi i cywili-

zacji. Patrz" na rosn&cy 

przede mn& las, na drzewa,  

z których ka!de jest innych 

rozmiarów, kszta$tów, prze-

chylone w inn& stron", które 

wyros$y w miejscu, gdzie 

wiatr przywia$ nasiona ich 

przodków. S$ucham d#wi"-

ków, które  poma$u staj& si" 

wyra#niejsze i bardziej zró!-

nicowane. Patrz" na niesko-

szon& ,  faluj&c& mi"kko 

traw" , w której g&szczu 

toczy si" prawdziwe !ycie.  

I czuj" jak bardzo ta niezmie-

niona !ywa natura wzmac-

nia mnie i dodaje mi si$. I z 

u'miechem przypominam 

sobie teraz moj& znajom& 

z miasta, która podlewaj&c 

domowe kwiaty zawsze do 

nich czule szepcze. 

Hurra! - my'l" sobie. Mo!e 

jeszcze jest dla nas jaki' 

ratunek... :-). 

u 

Autorka zaprasza na swoje warsztaty. 
Szczegó!owe informacje: www.beatadyraga.pl. 
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