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SMAKOWANIE !YCIA

!my go wyci"#, bo zaraza 
go zaatakowa$a. A teraz 
zosta$y tylko te go$e sosny...

Jak%e trudno – pomy!la-
$am sobie – skupi# si& po 

prostu na byciu z tym co 
dana chwila niesie, zamiast 
wraca# do przesz$o!ci albo 
wybiega# w przysz$o!# . 
Pomy!lmy, jak niekomfor-
towo jest nam na przyk$ad 
podczas remontu miesz-
kania. Bo to co! , co jest 
stanem nieuporz"dkowa-
nym, nienazwanym, stanem 
„pomi&dzy”, a my bardzo 
chcieliby!my funkcjono-
wa# w uporz"dkowanym 
stanie constans. Prawda 
jest niestety taka, %e rzadko 
%ycie przyjmuje form& 
constans. Na ogó $ jest 
jaki! „remont” – mniejszy 
lub wi&kszy. Zwykle jeste-
!my przed uko'czeniem 
studiów, w trakcie trwa-
nia jakiego! projektu, co! 
porz"dkujemy, co! wyka'-
czamy, jeste!my przed 
zakupem, w trakcie zmiany, 
ci"gle co! si& wydarza 
nieoczekiwanego itd., itp.. 
Ile% jest takich momentów, 
%e mieszkanie wyremonto-
wane, posprz"tane, obiad 
na stole, dzieci grzeczne, a 
za oknem s$o'ce? Niewiele. 
Na ogó$ co! jest nie tak, a 
zmienia si& tylko ilo!# ró%nic 
pomi&dzy stanem ideal-
nym a obecnym. Bo %ycie 

jest czasownikiem a nie 
rzeczownikiem; zmienia si&, 
p$ynie i nie mo%na wróci# 
do czego!, co by$o, zosta-
wi# kogo! takim, jaki by$, 
zatrzyma# chwili... 

Dlatego warto jest prze-
stawia# si& na tryb 

„czasownikowy”, czyli tryb 
„obecno!ci”. Obecno!# 
polega na do!wiadczaniu 
tego, co jest w danej chwili 
zamiast oceniania tego  
i nazywania. Skupienia si& 
na %yciu – zamiast my!lenia 
o %yciu. Na prze%ywaniu na 
bie%"co ka%dej chwili. 

Tak" obecno!# mo%emy 
#wiczy# na przyk$ad 

poprzez uwa%ne patrzenie. 
Na ogó$ widzimy przed-
mioty poprzez „pami&ta-
nie ich z przesz$o!ci”, ludzi  
poprzez  pami&tanie ich 
takimi, jacy byli. Patrzymy  
z okre!lonym nastawieniem 
i oceniamy. Zamiast wi&c 
patrzenia na ogród z my!l", 
jak b&dzie wygl"da$ za rok, 
popatrzmy i zobaczmy go 
takim jakim jest, !wie%ym 
okiem, jakby!my go widzieli 
pierwszy raz w %yciu. Tak 
samo trzeba patrze# na 
ludzi. Tak, jak by!my widzieli 
ich pierwszy raz w %yciu. 
Niczym dziecko, które jest 

ciekawe !wiata, dla którego 
wszystko jest nowe. Takie 
!wie%e widzenie wy$"czy 
w Was na chwil& „g$ow&”,  
a to bardzo pomaga. Powo-
duje, %e wypoczywamy 
i zaczynamy dostrzega# 
rzeczy, których wcze!niej 
nie widzieli!my i cieszy# si& 
z tego co jest. Delektowa# 
si& chwil" zamiast marzy# o 
tym, co b&dzie za jaki! czas.

Inn" wa%n" rzecz" jest 
u!wiadamian ie  sob ie 

swojego cia$a. Cia$o – w 
przeciwie'stwie do umys$u 
– zawsze jest w stanie tera(-
niejszym; wi&c im bardziej 
b&dziemy odczuwa# swoje 
cia$o, tym bardziej stajemy 
si& obecni. Warto poczu# 
swoje stopy na ziemi , 
po!ladki na krze!le. To przy-
wo$uje nas do stanu obec-
no!ci. Warto te% zobaczy# 
w sobie walk&, to jak bardzo 
walcz& z chwil" obecn", jak 
bardzo chcia$bym, %eby ju% 
co! by$o sko'czone. Walka 
z %yciem bardzo m&czy i 
zu%ywamy na ni" niezwykle 
du%o energii. B"d(my zatem 
z tym co jest, p$y'my razem 
z %yciem,bo nie jeste!my w 
stanie go ani zatrzyma# ani 
przyspieszy#. Bo %ycie po 
prostu JEST.

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$owiek, który 
wybudowa$ dom. By$o 

to du%e przedsi&wzi&cie 
rodzinne, które trwa$o 
dobrych kilka lat. Zwie'-
czenie ca$o!ci stanowi$ 
taras z ogrodem, który 
mia$ s$u%y# g$ównie do 
wspólnego biesiadowania 
i przyjmowania go!ci. 
Ogród by$ bardzo $adny: 
polana, z pi&knie wypiel&-
gnowan" traw", otoczona 
by$a przez ró%ne krzewy  
i drzewa, robi"c wra%enie 
przytulnego i urokliwego 
zak"tka, w którym mo%na 
by$o delektowa# si& towa-
rzystwem natury.

W tym rogu b&dzie 
posadzony peru-

kowiec, a tam rododen-
drony - przywita$a mnie 
gospodyni w pierwszych 
s$owach po przekrocze-
niu furtki – A tu niestety 
musieli!my wyci"# irg& 
bo nam zmarz$a, wi&c nie 
wygl"da$a najlepiej. No 
widzisz – jak tu du%o jesz-
cze do zrobienia...
– W zasadzie to tylko 
warto patrze# na ten kawa-

$ek przy grillu – on jest 
dok$adnie taki, jak zapla-
nowali!my. Prawda, 
%e uroczy – jej twarz 
rozb$ys$a chwilowym 
blaskiem.

Rozgl"da $am si&  po 
ogrodzie, staraj"c si& 

pod"%a# za opisywanymi 
wizjami mojej rozmów-
c z y n i ,  p r ó b o w a $ a m 
patrze# g$ównie w wyty-
czonych przez ni" kierun-
kach. Hmmm... – my!la$am. 
Wed$ug mnie ogrodowi 
n iczego n ie  braku je , 
w zasadzie wydaje mi 
si& ca$kiem kompletny  
i doko'czony. 

Go s p o d y n i  j e d n a k 
kontynuowa$a. Chod( 

– powiedzia$a tajemni-
czym g$osem – zaprowa-
dz& ci& gdzie!. Tu widzisz 
jest ró%owy k"cik; te kwiaty 
kiedy! b&d" ró%owe a tu 
powstanie $aweczka, na 
której b&d& siada# i pi# 
herbat&. Wtedy b&dzie 
fajnie...  rozmarzy$a si&.
 No i jeszcze ten %ywop$ot 
– wtr"ci$ gospodarz – by$ 
taki pi&kny, ale musieli- ZD
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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. 

)ycie jest 
czasownikiem 

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


