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Twoje zdrowie NA CO DZIE!

Medytacja, uwa!-
no"#, zen. Te okre-
"lenia zna chyba 
ka!dy, kto cho# raz  

w !yciu próbowa$ zatrzyma# 
si% w codziennym p%dzie mi%-
dzy tysi&cem obowi&zków  
i zada' do wykonania, chc&c 
odnale(#  spokój i  równo-
wag%. Tym razem napiszemy 
o jeszcze innej metodzie, bli-
skiej poprzednio wymienio-
nym, bo prowadz&cej do tego 
samego celu, cho# jednak od 
nich ró!nej. Praktyka )wiado-
mej Obecno"ci, opracowana 
przez Beat% Dyraga, to "cie!ka 
rozwoju polegaj&ca na "wia-
domym do"wiadczaniu swo-
jego !ycia w chwili, kiedy ono 
si% dzieje - tu i teraz. O tym, 
czym jest ta metoda, jaki jest 
jej wp$yw na zdrowie i samo-
poczucie oraz, jak ka!da z nas 
mo!e wykorzysta# j& dla sie-
bie, rozmawiamy z autork&. 

£�Czym jest Praktyka  
"wiadomej Obecno#ci?  
Jej  istot&  jest  bycie "wia-
domie obecnym ze wszyst-
kim, co dzieje si% wewn&trz 
i wokó$ nas w chwili, która 
trwa, czyli teraz. Inaczej mó-
wi&c, uzmys$awianie sobie 
rzeczywisto"ci wewn%trznej 
(emocje, sygna$y cia$a) i ze-
wn%trznej (otoczenie, inne 
osoby).  Na przyk$ad teraz, 
kiedy czytamy ten artyku$… 

 £�Brzmi w zasadzie pro-
sto, ale to chyba nie ta-
kie  $atwe…  
Czyste postrzeganie zewn%trz-
nej rzeczywisto"ci wbrew po-
zorom nie jest proste, bo od 
razu w$&cza nam si% os&dza-
nie: pokój jest $adny albo po-
nury, pada deszcz, wi%c to 
(le, bo wol% s$o'ce itp. Na to 
wszystko, co si% dzieje wokó$, 
najcz%"ciej nak$adamy warstw% 
intelektualn&, oceniaj&c rzeczy-
wisto"#. W "lad za t& ocen& po-
jawiaj& si% w nas emocje, które 
od razu manifestuj& si% w ciele: 
zaciska nam si% gard$o, mamy 
przyspieszony rytm serca, 
spi%ty, wykrzywiony kr%gos$up.  
A w ko'cu, gdy d$ugo nic z tym 
nie robimy, emocje manife-
stuj& si% w postaci okre"lonych 
chorób psychosomatycznych. 
Ostatnie badania udowadniaj&, 
!e u pod$o!a bardzo wielu 
chorób (mówi si% nawet o 90 
procentach) le!& te emocje,  
z którymi nie potrafimy sobie 
poradzi#. Nie pozwalamy so-
bie na ich odczuwanie a raczej 
walczymy z tym,  co czujemy, 
wypieramy, „magazynujemy”.   
A one i tak wracaj&… W Prak-
tyce )wiadomej Obecno"ci naj-
wa!niejsze to zmieni# my"lenie 
na do"wiadczanie (odczuwa-
nie). Nauka tego swoistego 
„przestawiania si%” odbywa 
si% poprzez prac% z *12 zmy-
s$ami (poza znanymi, jak do-

tyk czy s$uch pracujemy m.in. 
ze zmys$em !ycia, ruchu, cie-
p$a-zimna), których znaczenie 
i mo!liwo"ci wci&! rozwijam. 
Chodzi o to, by po prostu pa-
trze#, po prostu smakowa#, po 
prostu s$ysze# czy odczuwa# 
temperatur%. Nauczy# si% za-
uwa!a# równie! to, co dzieje 
si% wewn&trz naszego cia$a pod 
wp$ywem ró!nych emocji.

£�Rozumiem, %e chodzi 
o to, by te nieprzyjemne 
emoc je  zauwa%y&  za -
nim narobi' szkód w na-
szym ciele. Ale czy to wy-
starczy, by z$agodzi& ich 
negatywne skutki?  
Ka!dy z nas ma swoje s$abe 
punkty i zwi&zane s& one z okre-
"lonymi schematami zacho-
wa'. Jednych podczas stresu 
boli !o$&dek, innym spinaj& si% 
mi%"nie pleców, s& te! tacy, co 
nie mog&  wykrztusi# s$owa. 
Jest zreszt& wiele okre"le' w j%-
zyku polskim, które "wiadcz& 
o silnym powi&zaniu emocji  
z tym, co dzieje si% pod ich 
wp$ywem w organizmie, a na-
wet z okre"lonymi organami: 
zaniemówi$ z wra!enia, zatka$o 
go, !ó$# go zala$a, kolana si% pod 
nim ugi%$y. Praktyka  zapobiega 
w$a"nie temu kumulowaniu si% 
wp$ywu emocji i sta$emu os$a-
bianiu okre"lonego organu. Je-
"li kto" !yje nie"wiadomie, robi 
mnóstwo rzeczy nie uzmys$a-
wiaj&c sobie tego np. wraca i 
sprawdza, czy zamkn&$ drzwi 
na klucz, jedzie do pracy i niby 
jest w autobusie czy samocho-
dzie ale ca$y czas my"li o poran-
nej rozmowie z dzieckiem albo £ZD
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B!d" zdrowa
tu i teraz!

Tej wiosny proponujemy 
ci metod#, która, by$ mo%e, 
odmieni twoje %ycie. Staniesz 
si# spokojniejsza, bardziej 
&wiadoma, poprawisz swoje 
zdrowie i samopoczucie. 
Spróbuj, najlepiej ju%, tu i teraz!

BEATA DYRAGA,
nauczycielka rozwoju wewn!trznego, 
twórczyni Praktyki "wiadomej Obecno#ci
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w sposób jaki proponu-
jesz, mo"e zapobiec wielu 
chorobom. To chyba jed-
nak nie wszystko?  
O korzy!ciach z  Praktyki  
w kategoriach zdrowia mo"na 
mówi# bardzo wiele. Nato-
miast jedn$ z  nich jest to,  "e 
odbudowujemy kontakt z w%a-
snym cia%em. W konsekwen-
cji zaczynamy s%ucha# sygna-
%ów, które ono nam wysy%a, 
np. jemy bardziej intuicyjnie, 
dbamy o cia%o z ch&ci$ i akcep-
tacj$, zamiast stosowa# dra-
styczne sposoby. Stopniowo, 
intuicyjnie i naturalnie po-
zbywamy si& niekorzystnych  
i niezdrowych nawyków czy 
na%ogów a tak"e chudniemy. 
Mam na to bardzo wiele do-
wodów w postaci wypowiedzi 
uczestników moich warszta-
tów (wi&cej o tych zaj&ciach  
w ramce na ko'cu tekstu). 
Otó" na przyk%ad samo prak-
tykowanie zmys%u smaku, sku-
pianie si& na tym, "e jemy, ma 
ogromny wp%yw na to, kiedy, 
ile i co jemy. Znam wiele osób 
( jedn$ z nich jest Piotr z ramki 
na nast&pnej stronie), które 
pod wp%ywem uczestnictwa w 
moich warsztatach i zwi$za-
nych z tym zmian w postrze-
ganiu swojego organizmu, po-
woli odmienia%y swoj$ diet&. 
Kto! przesta% je!# s%odycze, czy 
pi# du"e ilo!ci kawy, kto! inny 
zacz$% je!# mniejsze porcje 
albo produkty bardziej natu-
ralne. Nikt jednak nie twierdzi, 
"e jest na diecie, po prostu ten 
sposób od"ywiania si& wynika 
z obserwacji w%asnego cia%a 
i jego potrzeb, a schudni&cie 

(co zdarza si& stosunkowo cz&-
sto), jest przyjemnym efektem 
ubocznym. Podobnie rzecz si& 
ma ze sta%ym praktykowaniem 
zmys%u ruchu, który – jak u 
ma%ego dziecka – pozwala zna-
le(# najlepsz$ dla nas pozy-
cj& cia%a, wywo%uje aktywno!# 
prozdrowotn$ przynosz$c$ 
samoregeneracj&. Ruch staje 
si& wówczas przyjemno!ci$, 
a codzienne #wiczenia czym! 
naturalnym. Organizm wielu 
osób nie potrzebuje wcale wy-
czerpuj$cych, wielogodzin-
nych treningów i b&dzie si& 
przeciw nim buntowa%. A in-
tuicyjne dobranie dla siebie 
najlepszej formy aktywno!ci 
(mo"e to by# joga, taniec, jazda 
na rowerze albo cokolwiek in-
nego) sprawi, "e cia%o zyska 
naturaln$ elastyczno!# i gib-
ko!#. Praktykuj$c wed%ug mo-
ich wskazówek mo"na tak"e 
pozby# si& na%ogów. Znam 
osoby, które rzuci%y palenie, 
bo bardziej !wiadome zaci$-
ganie si& dymem papieroso-
wym przesta%o by# dla nich 
atrakcyjne. Uzmys%owi%y so-
bie bowiem, "e si&gaj$ po pa-

pierosa po to, "eby poprawi# 
sobie nastrój i po prostu prze-
sta%o im to by# potrzebne, bo 
ich samopoczucie sta%o si& 
niezale"ne od palenia. Podob-
nie dzieje si& z na%ogowym 
(kompulsywnym) si&ganiem 
do lodówki ( jestem smutna, 
samotna, zm&czona, popra-
wi& sobie nastrój czekoladk$). 
Wystarczy wtedy poby# chwil&  
z tym, jak si& czujesz i zapewne 
oka"e si&, "e s%odycze nie s$ 
ci potrzebne. Jest naprawd& 
wiele dowodów na to, "e by-
cie !wiadomie obecnym ma 
pozytywny wp%yw na zdrowie  
i to nie tylko w aspekcie pro-
filaktyki.

 £�Czy to znaczy, "e po-
maga tak"e wyzdrowie#?  
)wiadomo!#  podczas cho-
roby i to zarówno tej lekkiej 
(np. infekcji, bólu g%owy) jak  
i przewlek%ej, powa"nej (z no-
wotworami w%$cznie) jest nie-
zwykle wa"na. Uruchamiamy  
w  t e n  s p o s ó b  n a t u r a l n e 
p r o c e s y  s a m o r e g e n e r a -
cji i zdrowienia. )wiadomie 
do!wiadczaj$c bólu, z%ego sa-

£

£

o tym, co go dzi! czeka (czyli 
jest albo w przesz%o!ci albo w 
przysz%o!ci, nie w chwili obec-
nej). Nie odbiera wtedy !wiata 
takim jaki jest, tylko przez 
pryzmat np. minionych do-
!wiadcze', swoich w%asnych 
interpretacji, które wynikaj$ z 
przekona' i emocji. Warto to 
zmieni# i zacz$# dostrzega# to, 
co dzieje si& w danym momen-
cie. To naprawd& fenomenalne, 
ale prawdziwe: gdy u!wiada-
miamy sobie, "e oddychamy 
szybko, mamy zaci!ni&te gar-
d%o czy "o%$dek to ju" w wyniku 
samej tej obserwacji napi&cie 

znika.  Je!li na przyk%ad zde-
nerwujesz si&, "e m$" postawi% 
buty na !rodku przedpokoju i 
zauwa"ysz swoje emocje z tym 
zwi$zane, a tak"e reakcj& swo-
jego cia%a (np. jestem z%a i roz-
"alona, zaczyna mnie bole# 
brzuch, g%owa), to wystarczy 
chwila spokojnego przyjrze-
nia si& temu, i z%o!# rozpusz-
cza si&, staje si& mniej szko-
dliwa. W efekcie by# mo"e buty 
przestan$ ci przeszkadza#, ale 
przede wszystkim twoja pro!ba 
do m&"a zostanie inaczej sfor-
mu%owana,  nie pod wp%ywem 
z%o!ci. A to mo"e zdzia%a# cuda, 

a co najmniej zapobiec awan-
turze. Zatem Twoje zacho-
wanie nie b&dzie wyp%ywa%o 
ju" z poziomu emocji, tylko  
z innej perspektywy ( ja to na-
zywam przestrzeni), w której 
nie os$dzasz, a raczej zauwa-
"asz, akceptujesz. A emocje nie 
powoduj$ ju" zmian w ciele, o 
których mówi%am wcze!niej.   
 
£�Wp$yw stresu na samo-
poczucie jest ju" udoku-
mentowany w wielu ba-
daniach naukowych. Tak 
wi%c rozumiem, "e pora-
dzenie sobie z emocjami 

Inne techniki oparte na &wiadomym do&wiadczaniu 
chwili obecnej i ich wp$yw na zdrowie
Uwa"no&# (z ang. mindfulness), metoda 
opracowana przez prof. Jona Kabat-Zinna. 
Termin ten definiuje jako skierowan! na 
obecn! chwil", nieos!dzaj!c! uwag", sztuk" 
#wiadomego $ycia, b"d!c! w opozycji do 
automatycznego dzia%ania i osi!gania celów. 
Program redukcji stresu za pomoc! uwa$-
no#ci - MBSR (Mindfulness Based Stress 
Reduction) jego autorstwa przeszed% wiele 
niezale$nych bada& naukowych. Podczas 
nich oceniano skuteczno#' zastosowania 
uwa$no#ci w leczeniu ró$nych problemów 
zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i 
somatycznych. Wyniki pokazuj!, $e MBSR, 
jak i inne metody oparte o uwa$no#', mog! 
by' skuteczn! lub, co najmniej, wspomaga-
j!c! metod! leczenia. Udowodniono mi"dzy 
innymi, $e sama obserwacja organizmu 
uruchamia procesy samoreguluj!ce, które 
mog! prowadzi' m.in. do redukcji fizycznych 
i psychicznych objawów stresu. Dodatkowo 
spokojny, rytmiczny, g%"boki oddech towa-
rzysz!cy tej praktyce mo$e pozytywnie 

wp%ywa' na funkcjonowanie uk%adu nerwo-
wego. Na #wiecie powstaj! ju$ kliniki lecz!ce 
t! metod!.
Medytacja (%ac. meditatio - zag%"bianie si" 
w my#lach, rozwa$anie, namys%), ma wiele 
odmian i mo$e by' praktykowana na ró$ne 
sposoby (m.in. powtarzanie mantr, czyli 
krótkich sylab i d(wi"ków, utrzymywa-
nie czujno#ci umys%u, przy jednoczesnym 
niepodtrzymywaniu my#li, koncentracja 
uwagi na pojedynczym obiekcie). Ta technika 
cz"sto by%a  przedmiotem zainteresowania 
naukowców z dziedziny  neurologii, psycho-
logii  i fizjologii. W Harwardzkiej Klinice Cia%a 
i Umys%u (ang. Harvard’s Mind/Body Clinic) 
przeprowadzano badania nad medytacj! 
jako metod! leczenia. Uzyskano popraw" 
lub wyleczenie w nast"puj!cych chorobach: 
nadci#nienie, arytmie serca, niep%odno#' z 
nieznanych przyczyn (zaburzenia psycho-
somatyczne), PMS (zespó% napi"cia przed-
miesi!czkowego), chroniczny ból, migrena, 
bezsenno#', %agodna depresja.

ZRÓB TO TERAZ
Sposób na szybkie za!ni"cie. Kiedy m"czy ci" bezsen-
no#' nie próbuj z tym walczy', nie wstawaj z %ó$ka, $eby 
czym#  si" zaj!'. Po prostu le$ i obserwuj wra$enia ze 
swojego cia%a – ró$ne mrowienia, napi"cia, cokolwiek 
tam znajdziesz, zauwa$ jaki masz oddech, rytm serca.  
Powinno to by' czyste zauwa$anie, nie analizowanie, 
ocenianie, tylko pobycie z tym, co dzieje si" z cia%em. 
Warto stara' si" #wiadomie pomija' my#li, które si" poja-
wiaj!, pozwoli' im odp%yn!'. Po pewnym czasie takiej 
spokojnej obserwacji sen przyjdzie na pewno.

!
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mopoczucia, czy innych nega-
tywnych objawów, dotykamy 
cz!sto podstawowych psycho-
somatycznych przyczyn cho-
roby. Przez to zaczynamy mie" 
wi!kszy kontakt ze swoim 
organizmem, co uruchamia 
procesy zdrowienia. Pewnie  
u wielu osób, to co powiem wy-
wo#a w pierwszej chwili sprze-
ciw, ale by móc wyzdrowie",  
potrzebujemy zaakceptowa" 
swoj$ chorob!. Wiele osób pró-
buje walczy", uciekaj$c od niej, 

nie przyjmuj$c jej niejako do 
wiadomo%ci. Tymczasem za-
akceptowanie choroby, tak jak 
ja to rozumiem, nast!puje po-
przez przyj!cie fizycznych jej 
objawów, do%wiadczenie tego 
co si! dzieje z naszym cia#em, 
emocjami. Je%li kto% pozwoli 
chorobie by", to tak jakby po-
zwala# swojemu organizmowi 
na rozpocz!cie procesu zdro-
wienia. Uciekanie, czyli to, co 
robi wiele osób (kto% #yka pi-
gu#k!, &eby szybko przesta#o 

bole" albo stosuje jakie% inne 
metody, by si! natychmiast le-
piej poczu") oznacza, &e próbu-
jemy ju& by" w tym momencie, 
kiedy choroba nie istnieje, pró-
bujemy przeskoczy" jaki% ka-
wa#ek swojego &ycia. Tymcza-
sem %wiadome do%wiadczenie, 
zauwa&enie siebie, gorszego 
samopoczucia i ró&nych zwi$-
zanych z tym ogranicze' jest, 
moim zdaniem, wyrazem naj-
wi!kszej mi#o%ci do samej sie-
bie. Organizm zaczyna wów-

czas intuicyjnie zdrowie": w ten 
w#a%nie sposób uruchamiamy 
swoj$ naturaln$ si#!. I, co wi!-
cej, ka&da tak prze&yta choroba 
wzmacnia nasz organizm, po-
niewa& zapami!ta on sposób  
w jaki si! to sta#o i wykorzysta 
to do%wiadczenie w przysz#o%ci.  
S$ ju& na %wiecie kliniki pracy 
z bólem, gdzie uczy si! pacjen-
tów nie ucieka" od niego, tylko 
go do%wiadcza" i w ten sposób 
trwale si! go pozbywa". Oczy-
wi%cie chodzi o niewielkie, lecz 
uci$&liwe problemy, np. napi!-
ciowe bóle g#owy. Nie uda si! 
zapewne w ten sposób pozby" 
powa&nych dolegliwo%ci, nato-
miast przez sam kontakt z bó-
lem rozpoznajemy bardziej swój 
organizm w chorobie, „wcho-
dzimy w kontakt z cia#em”. Ab-
solwenci moich kursów, jak 
równie& ja sama, mamy wiele 
do%wiadcze' zdrowienia w przy-
padku przewlek#ych chorób ( jak 
np. zapalenie zatok czy alergie), 
ograniczenia ilo%ci infekcji, ra-
dzenia sobie z bólem  g#owy  
i szybszego zdrowienia w przy-
padku powa&niejszych dolegli-
wo%ci (m.in. torbiele, mi!%niaki). 
Zmniejsza si! równie& l!k przed 
nieznanym np. przed %mierci$.

£�A jakie" korzy"ci  
dla urody?   
Oczywi%cie. Dzi!ki temu, &e ru-
szamy si! w sposób naturalny 
nasze cia#o zyskuje gibko%"  
i zwinno%". Z wi!ksz$ #atwo%ci$ 
pozbywamy si! zb!dnych kilo-
gramów. Ro%nie samoakcepta-
cja i pewno%" siebie. Dzi!ki prak-
tyce kobiety maj$ te& wi!ksz$ 
akceptacj! zmian zachodz$cych 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Najbliższy 8-tygodniowy kurs PRAKTYKI ŚWIADOMEJ OBEC-
NOŚCI rozpoczyna się 7 maja 2012 r w Warszawie. Na 3-dniowy 
warsztat TU I TERAZ - MIEJSCE SPOTKANIA ŻYCIA I ŚMIERCI 
(czyli Praktyka Świadomej Obecności drogą do zdrowia) zapra-
szamy w dn. 25-27 maja 2012 r. Uwaga! Bezp#atny udzia# w tym 
warsztacie dla Czytelniczki Vity, która najciekawiej napisze, 
dlaczego chcia#aby w nim uczestniczy$ (prosimy o maile na 
info@vita.pl). Informacje na stronie ww.beatadyraga.pl.

Zanim zacz!"em przychodzi# na warsz-
taty by"em psychicznie zblokowany,  
w du$ym stopniu nieobecny, poch"oni%ty 
prac!. &y"em z dnia na dzie', a$ nagle 
po prostu straci"em przytomno(#. Bada-
nia, które mi wówczas zrobiono nie wy-
kaza"y $adnej uchwytnej przyczyny, nie 
wyja(ni"y dlaczego tak si% sta"o. Wtedy 
dowiedzia"em si% o Beacie i przyznaj%, $e 
efekty pracy z ni! zauwa$y"em naprawd% 
szybko. Pierwszym objawem by"o zdo-
bycie (wiadomo(ci - zacz!"em rozgl!-
da# si% wokó" i zauwa$a# co si% dzieje ze 
mn!, w jakiej jestem sytuacji, na ró$nych 
p"aszczyznach $yciowych. Gdy ju$ si% ro-
zejrza"em, pojawi"o si% wiele refleksji, $e 
co( robi% bez sensu, lub co( pragn% osi!-
gna# a niczego w tym kierunku nie ro-
bi% itp. Zacz!"em wprowadza# w swoim 
$yciu zmiany, przesta"em np. pi# kaw%  
i na tyle dobrze si% z tym czuj%, $e nawet 
w momentach, gdy jestem niewyspany 

PIOTR   
HO)UBOWICZ, 
UCZESTNIK 
WARSZTATÓW 
(na zdjęciu z synami)

nie potrzebuj% sztucznego wspoma-
gania. Mój organizm mobilizuje si%  
w miar% potrzeb (je(li mam co( pilnie 
zrobi#), ale potem samoczynnie wyci-
sza (daje mi zna#, gdy potrzebuje od-
poczynku). Zupe"nie nieoczekiwanie 
uruchomi"a mi si% te$ intucja. Pomog"a 
mi ona w zmianie sposobu od$ywia-
nia si% (nie jem s"odyczy, ograniczy"em 
ilo(# mi%sa), ale czuj% jej wp"yw w co-
dziennym $yciu a tak$e w pracy. Kiedy( 
te$ sporo chorowa"em, bo pewnie dla 
mojego organizmu by" to jedyny spo-
sób na to, by odpocz!#. W tym sezo-
nie zachorowa"em tylko raz i ta infekcja 
przebiega"a znacznie "agodniej. Zacz!-
"em te$ z wielkim entuzjazmem #wi-
czy# jog%, to forma ruchu, która w"a-
(nie teraz odpowiada mi najbardziej. 
Bez wysi"ku wróci"em do wagi sprzed 
kilkunastu lat. Przesta"em traktowa# 
swój organizm jako narz%dzie do za"a-
twiania ró$nych spraw, teraz wiem, $e 
jest to ogromna warto(# i mój praw-
dziwy sprzymierzeniec. Zmian% we 
mnie widz! te$ osoby z mojego oto-
czenia, $ona i wspó"pracownicy. 

£

Praktyka %wiadomej Obecno"ci odmieni#a moje &ycie

z wiekiem w ich ciele. Czuj$ si! 
pi!kne, kochaj$ siebie, a we-
wn!trzny spokój promieniuje 
i uwidacznia si! na zewn$trz. 
Trudno to przyrówna" do ja-
kiejkolwiek chwilowej rado%ci 
wynikaj$cej z utraty wagi, czy 
jednorazowego kupna ubra-
nia….To troch! jak operacja 
plastyczna bez skalpela. 

£�Zatem prosz' o wska-
zówki, jak wprowadzi$ w 
&ycie Praktyk' %wiadomej 
Obecno"ci z po&ytkiem 
dla zdrowia.   
Zacz$" mo&na w dowolnym 
momencie. Gdziekolwiek je-
ste% mo&esz uruchamia" po-
szczególne zmys#y np. skon-
centrowa" si! wy#$cznie na 
tym, co wokó# s#yszysz lub wi-
dzisz. Poczu", jaka jest tem-
peratura, czy czujesz ciep#o 
czy zimno, jak odbieraj$ to 
poszczególne fragmenty two-
jego cia#a. Warto te& przesta" 
je%" przed telewizorem, czy z 
ksi$&k$. Trzeba usi$%" i zaj$" 
si! wy#$cznie jedzeniem, bar-
dzo mocno koncentruj$c si! 
na zmy%le smaku. To sprawi, 
&e silniej zaczniesz odczu-
wa" smak ka&dej potrawy i 
po jakim% czasie mo&esz np. 
odkry", &e rodzynka jest tak 

s#odka, &e przestaniesz po-
trzebowa" czekolady. Maj$c 
kontakt ze sob$ szybciej te& 
poczujesz &e jeste% ju& naje-
dzona. Je%li np. boli ci! g#owa, 
to spróbuj ten objaw poob-
serwowa" .  Moja rada jest 
taka: zamiast ucieka" od bólu 
skoncentruj si! na nim. Przez 
chwil! by" mo&e b!dziesz od-
czuwa" go silniej, ale z czasem 
na pewno z#agodnieje lub na-
wet w ogóle minie. A nawet 
je%li nie minie, to by" mo&e 
b!dziesz mie" mo&liwo%" od-
krycia przyczyn bólu. Gdy si!-
gasz do lodówki (mimo, &e 
wcale nie jeste% g#odna), spró-
buj zanim j$ otworzysz zapy-
ta" sam$ siebie co czujesz, co 
si! w Tobie dzieje. Najwa&-
niejsze jest to, &e praktykowa" 
mo&na zawsze, przez 24 go-
dziny na dob!. I nie trzeba ni-
gdzie wyje&d&a", izolowa" si!. 
Praktyka (wiadomej Obec-
no%ci nie jest technik$, czy 
te& metod$ (cho" tutaj korzy-
stamy z tego s#owa). To nauka 
%wiadomego &ycia, dzi!ki któ-
rej cokolwiek robisz, stanie si! 
ono pe#niejsze i zdrowsze.

£�Dzi'kuj' bardzo. 
 
ROZMAWIA(A: 
MARZENA BARTOSZUK


