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usiądź i oddychaj ⁄ idź 
na spacer (medytacja 
chodzenia) ⁄ jedz i gotuj 
uważnie ⁄ posprzątaj 
w domu i w głowie  
⁄ przemieszczaj się 
świadomie ⁄ uprawiaj 
sport tu i teraz ⁄ pomilcz ⁄ 
kontempluj bliskość ⁄ ucz 
się nowych rzeczy



Zapraszam Was do poćwiczenia 
ze mną uważności. Nie musicie 
wiedzieć nic o medytacji ani 
o buddyzmie zen. Nie będziemy 
rozprawiać o filozofii, ani wyższości 
jednej szkoły nad drugą. Nie musicie 
też umieć usiąść w pozycji kwiatu 
lotosu. Będziemy ćwiczyć uważność
na różne sposoby, a w tym 
pędzącym świecie postaramy się 
chociaż na chwilę zatrzymać.
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Jo Jurga – projektantka produktu oraz przestrzeni, badaczka, inno-
watorka i wykładowczyni. Specjalistka projektowania dedykowane-
mu poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeni. Doktorantka Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Nomadka chętnie poruszająca w swojej pracy problemy społeczne 
oraz zagadnienia z zakresu designu spekulatywnego. Kobieta pistolet 
od lat praktykująca zen, dla której doba z zasady ma 48 godzin, poza 
wyjątkami kiedy ma 72. Pasjonatka kosmosu, kuchni roślinnej oraz 
motoryzacji. Jej prace były prezentowane na wystawach w Polsce 
i zagranicą, brała udział w licznych festiwalach designu (m.in. Łódź 
Design Festival, Dutch Design Week), prowadziła badania w habitacie 
Lunares, współpracowała z Infuture Hatalska Foresight Institute oraz 
z Instytutem Kontekstów Pracy. Jest również finalistką takich konkur-
sów jak: MakeMe, Young Polish Designer, Innovation Ad czy Jutronau-
ci.
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moja przygoda z medytacją

Od ponad piętnastu lat praktykuję buddyzm zen. Moja przygoda 
z medytacją to nie opowieść o nirwanie, New Age, kwiatach we wło-
sach i beztroskim oderwaniu od rzeczywistości. Moja historia to na-
macalne, wręcz fizyczne doświadczenie zderzenia z własnym cia-
łem i umysłem, zarówno w chwilach szczęścia jak i skrajnej rozpaczy. 
W tradycji soto zen, którą praktykuję, medytujemy twarzą do ściany 
i z przymkniętymi oczami, staramy się być obecni tu i teraz. Tylko 
czym jest to słynne tu i teraz w dobie życia w ciągłym biegu i prze-
ładowania informacją? Czy można w ogóle mówić o zatrzymaniu się 
w każdej konkretnej chwili? Siadam przed ścianą by wrócić do siebie, 
usłyszeć bicie serca, poczuć przełykanie śliny i ból w zdrętwiałej no-
dze, by dać sobie chwilę. Trudno jest opowiedzieć o czymś tak pro-
stym jak siedzenie przed ścianą i nicnierobienie, ale zderzenie z  tą 
ścianą za każdym razem jest dla mnie powrotem i zdefiniowaniem 
tego kim jestem.

W poniższym zbiorze przygotowałam kilka prostych ćwiczeń i wska-
zówek na temat tego, jak praktykować uważność na co dzień.
Zapraszam,
JO.



Zapiski Pai-Changa - mistrz zen z przełomu XIII i IX w n.e.

"Z umysłem przypominającym drewno lub skałę,
nie tłumacząc niczego przy pomocy języka,

z umysłem który nigdzie nie wędruje,
podstawa umysłu staje się jak [pusta] przestrzeń,

na której w naturalny sposób pojawia się słońce mądrości,
jakby nagle rozproszyły się chmury i wyszło słońce."
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Dla nowych adeptów medytacji zen bywa 
abstrakcyjny i może się wydawać nudny, 
ponieważ grupa ludzi siedzi w  ciszy i po 
prostu patrzy się w  ścianę. Jak tylko ko-
muś uda się przysnąć, to szalony mnich 
z  długim bambusowym kijem biega po 
sali i uderza zmęczonych delikwentów po 
plecach.

Jednak ta na pozór prosta w formie i filozo-
fii praktyka, jest dla umysłu nieprawdopo-
dobnym wyzwaniem. Zanim jako nastolat-
ka trafiłam w Warszawie do jednej z grup 
praktykujących zen, zwanych w sanskrycie 
Sanghą, szukałam szczęścia, a właściwie 
spokoju, u różnych praktyków uważności. 
W związku z tym, że już wtedy zdarzało mi 
się ćwiczyć jogę, z zapałem uczyłam się 
sanskrytu i straszyłam rodziców, że pójdę 
na indiologię albo tybetanistykę, więc jak 
w końcu usiadłam przed ścianą, wszyscy 
odetchnęli z ulgą. Nie będę się zagłębiać 
w różnice między szkołami i stylami bud-
dyzmu. Na końcu tekstu umieściłam spis 
książek, które dla mnie były ważne. Jestem 
jednak przekonana, że w kwestii poszuki-
wania nauczyciela czy mistrza każdy po-
winien pójść swoją ścieżką, zaufać sercu, 
intuicji albo tak zwanemu przypadkowi. 
Celem tego tekstu jest praktyka uważno-

ści, a nie wskazywanie kierunków na ścież-
ce duchowej. To zostawiam już Wam. 

Jak zacząć praktykę uważności? Po pierw-
sze znajdźcie względnie cichy zakątek 
w domu albo parku. 

Nie chodzi mi o miejsce, do którego nie 
docierają dźwięki świata, ale o przestrzeń, 
w której panuje spokój. Wyłączcie telefon 
i spróbujcie zdystansować się od dzieci, 
psów, partnerów, chyba że świadomie po-
stanowią medytować z wami.

Kiedy znajdziecie swoje miejsce do ćwi-
czeń, weźcie koc, matę do jogi lub krze-
sło. Jeśli siadacie na ziemi, przyda się też 
poduszka lub wałek. Załóżcie wygodne 
ubranie i weźcie na podorędzie skarpetki 
lub bluzę. Otwórzcie okno, zdecydowanie 
lepiej oddycha się świeżym powietrzem. 
Ciepło ma tę magiczną moc, że nie wia-
domo kiedy utula nas do snu.

Kiedy już znajdziecie swój kawałek podło-
gi, odpowiedzcie sobie szczerze na pyta-
nie czy jesteście w stanie wytrzymać kilka-
naście minut na ziemi w siadzie skrzyżnym 
lub na kolanach. Jeśli wiecie, że nawet 
z wałkiem będzie to dla Was wyzwaniem, 
proponuję zacząć od krzesła. Medytacja 
nie ma być torturą, ma być uważnością.

Jeśli siedzicie na krześle, połóżcie równo 
obie całe stopy na ziemi, spróbujcie się 
nie opierać, plecy powinny być wyprosto-
wane, a ramiona zrelaksowane, głowa wy-
ciągnięta wysoko, a brzuch miękki.
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Jeśli siedzicie na ziemi, ułóżcie nogi w sia-
dzie skrzyżnym. Ważne aby kolana, które 
są fundamentem tej pozycji, były oparte 
o ziemię. Pod pośladki włóżcie poduszkę 
medytacyjną albo wałek, ich wysokość 
pomoże wam oprzeć się na kolanach. Nie 
wstydźcie się siedzieć nawet na dwóch 
czy trzech poduszkach, nie jest to kon-
kurs kto szybciej się oświeci i zdecydowa-
nie satori nie jest uwarunkowane tym, na 
czym siedzicie. Jak już znajdziecie odpo-
wiednią wysokość poduszki wyciągnijcie 
pośladki do tyłu, głowę unieście do góry 
i ułóżcie ręce na kolanach, palec wskazu-
jący połączcie z  kciukiem tworząc koło 
lub złóżcie ręce na podołku, gdzie pra-
wa dłoń leży na lewej, a kciuki delikatnie 
się stykają. Przymrużcie oczy, zmiękczcie 
wzrok, niech spoczywa na podłodze kilka-
naście centymetrów przed wami. Spokoj-
nie obserwujcie swój oddech. Zacznijcie 
od przeskanowania całego ciała, rozpo-
czynając od dużych palców u stóp. Za-
uważcie jakie jest ułożenie Waszych stóp, 
łydek, kolan, pośladków itd. Czego doty-
kają, jaki jest na nich nacisk, co je otacza, 
czy nic Was nie boli. Przenoście uważność 
coraz wyżej, nie pomijając żadnej części 
ciała, aż dojdziecie do czubka głowy, pa-
miętając by zrelaksować czoło i żuchwę.

Następnie przenieście uwagę na nos i ob-
serwujcie jak powietrze jest zasysane 
i wypychane z Waszych płuc. Postarajcie 
się zauważyć jego drogę do przepony 
i z powrotem. Liczcie oddechy od 1 do 10 
i od początku.

Jeśli umysł Was gdzieś porwie, w przy-
szłość lub w przeszłość, jak wrócicie do 
tu i teraz, spokojnie zacznijcie liczyć od 
początku. Możecie położyć jedną dłoń na 
brzuchu, aby przypominała Wam o spo-
kojnym, długim, głębokim oddechu. Dłoń 
namacalnie sprowadza nas do oddechu.

Na początku zacznijcie od kilku minut 
dziennie i systematycznie wydłużajcie 
czas. Starajcie się korzystać z zegarka 
analogowego. Możecie uważnie obserwo-
wać jak płyną sekundy i minuty. W trakcie 
medytacji urządzenia elektroniczne warto 
zostawić za ścianą. 

Pojawią się dni, kiedy siedzenie będzie 
wielką ulgą i przyjemnością. Czasami to 
jedyny czas w ciągu dnia, kiedy jesteśmy 
sami ze sobą. Przyjdą jednak też takie 
momenty, kiedy każda sekunda będzie 
trwała wieczność, a jedyne uczucie jakie 
będzie Wam towarzyszyć to poczucie 
marnowania czasu. To zupełnie normalne, 
umysł stosuje przeróżne sztuczki byśmy 
doświadczali jeszcze więcej bodźców. To 
co mogę Wam poradzić to spokojna ob-
serwacja wszystkich myśli, które podrzu-
ca nam umysł. Zastanówcie się czy są tak 
ważne, że wymagają naszej natychmia-
stowej atencji i czy na pewno nie mogą 
poczekać. Czasami samo zadanie sobie 
pytania “po co?” i “dlaczego?” daje moż-
liwość uzyskania zdrowego dystansu do 
spraw niecierpiących zwłoki.
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Kiedyś uciekłam trzeciego dnia z tygo-
dniowego odosobnienia z moim szanow-
nym mistrzem, ponieważ stwierdziłam, że 
jeszcze jedna runda medytacji i zwariuję. 
Przez lata nauczyłam się spać na siedzą-
co i jestem mistrzem w oszukiwaniu samej 
siebie. Przecież siedzę i oddycham, więc 
o co mi chodzi, że to takie nieefektywne. 
Te śmieszne, a czasem żałosne doświad-
czenia doprowadziły mnie do momentu, 
gdzie praktykę uważności poza podsta-
wową formą „siedzenia przed ścianą” 
przeniosłam na inne obszary życia i o tym 
będzie w kolejnych lekcjach.

Wiele łez wylałam twarzą do ściany, 
zaprojektowałam też nieskończoną 
ilość przestrzeni i obiektów, namięt-
nie uciekając od tu i teraz, ale wy-
trwale siedząc i udając, że medytuję.

1 Inaczej oświecenie, czyli wyzwolenie z kręgu narodzin i śmierci. W buddyzmie ze stanem tym łączy się dostęp do 
wszechwiedzy, w niepowstrzymany sposób pojawia się również samopowstała radość, pełna mocy miłości i aktywne 
współczucie.
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Od dziecka wszędzie mnie nosi, mam to 
chyba po tacie, który nawet przy świątecz-
nym stole nie potrafi usiedzieć dłużej niż 
kilka minut. Chodzenie jest jedną z moich 
ulubionych aktywności. Nie lubię komuni-
kacji miejskiej. Jeśli coś jest w zasięgu mo-
ich nóg wolę się przejść. Kilka lat temu tak 
się w tym chodzeniu zagalopowałam, że 
przeszłam pół Azji, ale tu wyjątkowo nie 
o tym. W japońskim zen istnieje coś takie-
go jak medytacja chodzenia, czyli kinin. 
Kinin przypomina trochę kaczy krok, idzie 
się bardzo powoli, każdy krok to mniej 
więcej pół stopy. Ideą kinin jest, aby po-
czuć każdy element pod stopami, zauwa-
żyć ruch z pięty na palce, zjednoczyć się 
z krokiem, oddechem, ruchem ciała i oto-
czeniem. Kinin praktykuje się w ciszy, z za-
sady patrząc pod nogi. Nie zrobicie tego 
na ruchliwej ulicy, ale już w pobliskim par-
ku jak najbardziej. Takie zwolnienie ma też 
swój bardzo namacalny skutek, wybija nas 
z codziennego rytmu, co wymaga uważ-
ności, aby nie przyspieszać. Nowy ruch 
dla ciała wprowadza nas w tzw. umysł 
początkującego, skupiamy się na tym co 
robimy, ponieważ mózg musi się tego na-
uczyć, jest skupiony w  czasie rzeczywi-
stym na wykonywaniu nowej czynności. 
Drugą wersją medytacji w ruchu jest cho-
dzenie po lesie lub parku w parach, gdzie 
jedna osoba ma zasłonięte oczy. 

Osobę z zasłoniętymi oczami można pro-
wadzić za rękę albo pod rękę, w miarę 
praktyki wystarczy, że czuje naszą obec-
ność obok.

Ważne jest tu zaufanie, 
to dobre ćwiczenie dla 
par. Nie polecam ro-
bienia w trakcie psiku-
sów, moment w  któ-
rym możemy w  pełni 
zaufać człowiekowi 
idącemu obok jest bar-
dzo wyzwalający, daje 
nam poczucie, że nie 
jesteśmy sami.

Głównym zadaniem osoby prowadzonej 
(tej z zasłoniętymi oczami) jest przeniesie-
nie uważności na pozostałe zmysły. Czło-
wiek pierwotny wyposażony był w  echo-
lokację i jej szczątki nadal funkcjonują 
w naszym mózgu. Jeśli przeniesiemy uważ-
ność na skórę, czyli zmysł dotyku zacznie-
my zauważać wiatr, nacisk, słońce, fakturę 
pod stopami. W momencie rozszerzenia 
postrzegania o słyszenie wyłapiemy śpiew 
ptaków, kroki ludzi z daleka, głosy, szum 
liści. Zapach, a co za tym idzie oddech, 
pozwoli nam zauważyć czym pachnie las 
i  jak ten zapach zmienia się w różnych 
jego miejscach. Wbrew pozorom z zasło-
niętymi oczami można widzieć przestrzeń 
wokół za pomocą pozostałych zmysłów.
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Zadaniem osoby prowadzącej (tej która 
widzi) jest bycie oczyma ich obu. Zauwa-
żenie przeszkód i zagrożeń. Delikatne 
prowadzenie partnera tak, by nie wprowa-
dzać go w stan zagrożenia i dyskomfortu. 
Uważność prowadzącego skierowana jest 
na otoczenie, ale również na drugiego 
człowieka tak, by zapewnić mu poczucie 
bezpieczeństwa. Obie osoby w  nowym 
układzie są naturalnie skupione na tu i te-
raz. 

Obie doświadczają go w odmienny, acz-
kolwiek uzupełniający się sposób. Dobrze 
jest na takim spacerze wymieniać się ro-
lami, aby każda ze stron mogła doświad-
czyć dwóch, różnych sytuacji. Mamy też 
tendencję do ustawiania się w relacjach 
w roli opiekuna lub zaopiekowanego, więc 
dobrze jest czasami wyjść świadomie lub 
podświadomie z przyjętych ról.
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Ci, którzy mnie znają wiedzą, że jestem 
matką boską karmiącą. Nie zawsze ko-
chałam ludzi, ale niepodważalnie zawsze 
uwielbiałam ich karmić. Nie ma dla mnie 
różnicy czy jestem na mongolskim stepie, 
w kamperze w Australii, czy w przepięknym 
pensjonacie na Warmii. Gotowanie jest 
dla mnie jak malarstwo, stanowi umiejęt-
ność łączenia faktur, smaków i zapachów. 
Myślę, że potrafi być sztuką samą w sobie 
i nie mam tu na myśli knajp z gwiazdkami 
Michelin, ale zauważenie potencjału sma-
ku np. w młodych ziemniakach z ogniska 
z kozim serem i czosnkiem niedźwiedzim. 
Bardzo bliskie jest mi dostrzeganie piękna 
w prostocie, także w jedzeniu.

Gotowanie wymaga skupienia. Niektórzy 
twierdzą też że spokoju, ale to dla mnie 
bardzo życzeniowe podejście. Gotując, 
niejednokrotnie dla kilkunastu osób, o spo-
koju nie ma co marzyć. Skupienie i uważ-
ność pozwalają jednak stworzyć w kuchni 
magię. Skupienie się na wykonywanych 
czynnościach daje możliwość zauważenia 
zapachu pomidorów w czerwcu, zmiany 
esencjonalności bulionu podczas wielo-
godzinnego gotowania wywaru na ramen, 
czy zezłocenia naleśników smażonych na 
niedzielne śniadanie.

Kuchnia ma w sobie coś alchemicz-
nego i  jeśli tylko pozwolimy sobie 
dostrzec tę magię, pozwoli nam się 
w sobie zakochać, a praca w niej sta-
nie się przyjemnością. Nie wszyscy 
musimy to lubić, ale robienie kana-
pek czy owsianki z uśmiechem zde-
cydowanie pozwala je potem konsu-
mować z radością.
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Podaję Wam jedynie przykłady jak zmia-
na nawyków wymusza na nas obecność. 
Podczas jedzenia spróbujcie wyłączyć 
telewizor, nie rozmawiać przez telefon, 
nie patrzeć w ekran komputera. Jeśli je-
cie z  kimś, bądźcie z tym człowiekiem 
i  dostrzeżcie smak, wygląd oraz zapach 
Waszej potrawy. Nawet jeśli jest to zwy-
czajna kanapka z serem zrobiona rano. 
Kwadrans poświęcony na posiłek nie do-
prowadzi do załamania Waszego biznesu, 
ani zgubienia wątku w ulubionym serialu. 
Pozwoli skupić się Waszemu umysłowi na 
posiłku. Uważne jedzenia pozwala nam 
zjeść mniej, docenić to co jemy, uspokoić 
umysł i zaspokoić ciało.

W japońskich klasztorach posiłki spożywa 
się w miseczkach, po pierwsze dlatego by
dostrzec ich zawartość, po drugie by 
się nie przejadać, po trzecie by nie zbie-
rać niepotrzebnych naczyń (z miseczek 
można zjeść każdy rodzaj pożywienia), 
po czwarte by ostatnią miseczką z her-
batą umyć poprzednie. Jedzenie pałecz-
kami ma też swoje zalety, jemy wówczas 
mniejsze kęsy, szczególnie na początku 
tej przygody, z  uważnością przenosimy 
złapany kawałek jedzenia do ust. Nie na-
mawiam Was do odstawienia rodzinnych 
zastaw czy designerskich talerzy, ani do 
jedzenia schabowego pałeczkami. Nie 
popadajmy w skrajności.
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Sprzątanie ma właściwości terapeu-
tyczne, to wiemy nie od dziś. Porządek 
w naszym otoczeniu daje poczucie bez-
pieczeństwa i panowania nad sytuacją, za-
równo w sensie materialnym jak i mental-
nym. Nie każę Wam od razu iść w kierunku 
Marie Kondo (tym którzy nie znają pole-
cam zarówno książkę jak i serial), choć jej 
praktyki w wersji light polecam każdemu.

Przez wiele lat pracy jako architekt byłam 
świadkiem tego jak moi klienci przed ge-
neralnym remontem musieli zapakować 
w pudła cały swój dobytek i nagle okazy-
wało się, że o połowie rzeczy, które mie-
li w domu nie mieli pojęcia. Wrzucone 
w najdalsze zakamarki pawlaczy czy piw-
nic odchodziły w zapomnienie.

To jest coś za co lubię 
przeprowadzki, wyma-
gają od nas przejrze-
nia dobytku i dokład-
nej selekcji.
Przez ostanie 10 lat przeprowadzałam się 
średnio co dwa lata i ten rytuał pozwolił 
mi do tej pory nie obrosnąć w rzeczy. Jed-
nak nie wszyscy muszą, a nawet dla wła-
snego zdrowia psychicznego nie powinni 
być nomadami. Co nie zmienia faktu, że 
raz w roku wyrzucenie zawartości szaf 
i szafeczek (proponuję zabrać się do tego 
tematycznie, osobno ubrania, oddzielnie 

książki) na środek pokoju i podzielenie ich 
na trzy grupy pozwala zachować prze-
strzenny ład. Grupa pierwsza to rzeczy 
bezwzględnie potrzebne, są w naszym 
codziennym użyciu, lubimy je i  używamy 
ich odruchowo. Druga grupa to rzeczy 
sentymentalne, pamiątki z podróży, ulu-
bione książki, bluza z festiwalu etc. Warto 
się zastanowić czy nadal przynoszą nam 
radość lub czy jeszcze z nich korzystamy. 
Czasem warto puścić te rzeczy w dalszy 
obieg, aby cieszyły innych, ale często też 
są to składowe naszej tożsamości i to 
dzięki nim potrafimy się przenosić w cza-
sie do najlepszych momentów naszego 
życia. Trzecia grupa to rzeczy zapomnia-
ne i właściwie od razu mogą iść do worka. 
Nawet jeśli widok maski z wyprawy na tan-
zańskie safari przyprawi Was o  uśmiech 
i przyspieszenie bicia serca. Grupę zapo-
mniane można oddać, sprzedać lub wy-
rzucić, przy czym jeśli macie poczucie, 
że coś może się komuś przydać, to domy 
samotnej matki lub inne ośrodki pomocy 
społecznej chętnie wszelkie dary przyj-
mą. Porządkowanie pozwala odzyskać 
przestrzeń do życia, pozamykać relacje, 
wyrzucić śmieci, pomóc innym.

Często po generalnym 
porządku nasz dom 
wydaje się większy, 
a  poranne ubieranie 
się łatwiejsze.
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Jest jeszcze jedna przestrzeń wymagają-
ca regularnego sprzątania, nasza głowa. 
To przestrzeń, której na co dzień nie wi-
dzimy, wrzucamy w nią masę emocji, in-
formacji i  przeżyć. Traktujemy ją jak wo-
rek bez dna, ale ona też ma swoje limity 
i warto zadbać o porządek w tym zakre-
sie. Trudno jest wyrzucić wszystko z gło-
wy i przejrzeć każdą myśl, wspomnienie 
i informację, która się w niej znajduje. 

Często przycisk “kasuj” nie działa tak jak 
worek na śmieci, a uporczywe myśli wra-
cają do nas bez końca nawet we śnie. Jed-
nak regularna praktyka uważności, sport, 
zdrowe relacje, a często również dobra 

terapia, pomagają nam znaleźć dystans 
do siebie i  świata oraz zbudować “BHP” 
porządku w głowie. 

Głęboko wierzę w to, że każdy z nas jest 
w  stanie wypracować odpowiednie dla 
siebie rutyny i odruchy, które ułatwią mu 
życie samemu ze sobą. Nie twierdzę, że 
trzeba do tego dochodzić samemu oraz 
że istnieje jedna uniwersalna prawda dla 
wszystkich. Jestem jednak przekonana, 
że poznanie swoich potrzeb, również na 
poziomie zdrowia psychicznego, jest nie-
zwykle ważne dla efektywnego i świado-
mego życia w zagonionym świecie.

Sprzątanie wymaga uważności, mu-
sicie się przyjrzeć rzeczom, które 
porządkujecie, obejrzeć je, uporać 
się z  ładunkiem emocjonalnym jaki 
ze sobą niosą. Często wybaczyć albo 
przeprosić, by móc iść dalej. Nie moż-
na tego zrobić będąc nieobecnym. 
Jest to absolutna praktyka medytacji 
w ruchu i przestrzeni.

st
ro

na
 184 ⁄ 9 posprzątaj w domu 

i w głowie



5 ⁄ 9 przemieszczaj się świadomie st
ro

na
 19



Jedną z pierwszych prac domowych, kiedy 
zaczynamy ćwiczyć uważność, jest świa-
domy powrót do domu. Niezależnie czy 
poruszamy się na co dzień za pomocą nóg, 
rowerem, samochodem czy komunikacją 
miejską, mamy tendencję do odcinania się 
od otaczającego nas świata. Włączamy ra-
dio albo zakładamy słuchawki i pogrążeni 
we własnych myślach, w przyszłości lub 
przeszłości, podążamy utartymi szlakami 
z punktu A do punktu B. Nie zauważamy 
znaków drogowych, nowych budynków, 
ludzi wokół. 

Zadanie polega na tym, by w ciszy, w sa-
motności, skupić się na przemierzanym 
dystansie, zauważyć współtowarzyszy po-
dróży, podsłuchać rozmowy w autobusie, 
zauważyć ludzi na pasach, nowe witry-
ny sklepowe lub to, że liście na drzewach 
zmieniły kolor, ponieważ nadchodzi jesień. 

Uważność w drodze do domu pozwa-
la nam zamknąć to co działo się w pracy, 
przed wejściem w “etat domowy”. Stwo-
rzyć dystans do wydarzeń minionego dnia. 
Pozwala odpocząć głowie zanim partner 
zaleje nas wrażeniami ze swojego dnia, 
a stęsknione dzieci lub pies rzucą się nam 
w ramiona. To bardzo proste ćwiczenie me-
dytacji w ruchu, do którego w żaden spo-
sób nie trzeba się przygotowywać i które 
każdy z nas może zmieścić w codziennym 
planie dnia. 

Moim osobistym środkiem transportu do 
trenowania uważności jest motocykl. Jed-

noślad wymaga od kierowcy 300 proc. 
uwagi. Tu nie ma miejsca na tam i potem, 
na motocyklu jest tylko tu i teraz. Ostatnio 
z przerażeniem odkryłam, że większość 
nowych kasków motocyklowych ma już 
wbudowany bluetooth, słuchawki i kilka in-
nych bajerów, byśmy mogli być stale pod-
pięci do komunikatorów, muzyki i innych 
gadżetów. Jednak motocykl uznawany za 
„maszynę do zabijania”, wymaga uwagi, 
a  najbardziej zawsze kochałam go za to, 
że prowadząc nie mogę odebrać choćby 
telefonu i jestem “poza zasięgiem”, czyli 
sama ze sobą w teraźniejszości. 

Znajdźcie swój sposób na uważność 
w drodze, spróbujcie nie jeździć na rowe-
rze w słuchawkach, rozejrzeć się wracając 
pieszo do domu. Wyłączyć radio w samo-
chodzie. Otwórzcie się na siebie, drogę 
którą przemierzacie i ciszę, ponieważ dla 
wielu z  nas to jedyny czas w ciągu dnia, 
który spędzamy sami ze sobą.
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Jako nadaktywne dziecko chodziłam na 
większość zajęć sportowych oferowanych 
przez podstawówkę wczesnych lat dzie-
więćdziesiątych. Miałam co prawda aler-
gie na sporty zespołowe, ale już bieganie, 
gimnastyka czy taniec to był mój żywioł. 
Uwielbiałam uczyć się nowych sportów 
i zostało mi to do dziś. Byłam dzieckiem 
bez lęku wysokości, prędkości i zahamo-
wań, co powodowało, że ilością siniaków 
i strupów na ciele znacząco przewyższa-
łam średnią podwórkową. Z biegiem cza-
su sport, beztroska, ciekawość i zabawa 
musiały ustąpić pracy, odpowiedzialności 
i uczeniu się zupełnie innych umiejętno-
ści niż te sportowe, ale do dziś 
sposobem radzenia sobie ze 
stresem jest dla mnie bie-
ganie i joga. W tym se-
zonie odkryłam również 
nurkowanie, które mam 
wrażenie, że przybli-
ża nas do satori, a nie 
ukrywam, że kręci mnie 
jeszcze kitesurfing i lata-
nie. Nie jestem typem oso-
by, która skupia się na jednej 
dyscyplinie i dochodzi w niej 
do mistrzostwa, nie mam konstruk-
cji perfekcyjnego japońskiego pracowni-
ka. Jestem wolnym duchem, który w mo-
mencie osiągnięcia biegłości i łatwości 
w temacie, szuka nowych wyzwań. Ta lek-
kość zmiany i wchodzenia w nowe tematy 
jest moją największą łaską i największym 
przekleństwem. Uczenie się nowych rze-
czy daje mi nieustający stan “umysłu po-

czątkującego”, muszę być tu i teraz, aby 
mój mózg nauczył się nowych nawyków. 
Poznaję też nowych ludzi, nowy sprzęt, 
nowe techniki, jestem obecna ponieważ 
chłonę otoczenie. Powtarzalność wyma-
ga uważności, panowania nad oddechem, 
znanym, zakodowanym już w ciele ru-
chem, jest dla umysłu trudniejsza, bo daje 
przestrzeń do ucieczki w tam i potem.

Od kilkunastu lat praktykuję jogę i, mię-
dzy którymkolwiek bogiem a prawdą, jest 
to stosunek przerywany. Na początku 
była to miłość absolutna, jakbym mogła 
to ćwiczyłabym nawet trzy razy dziennie, 

chciałam więcej lotosów, stań na 
głowie i mostków, wydawało 

mi się, że ciało mam z lekko 
sparciałej gumy i jeśli tyl-

ko je trochę rozruszam, 
to już za chwilę, już za
momencik założę nogę 
za głowę. Po opanowa-
niu podstaw, zachwyt 

opadł, a postępy zaczęły 
wymagać czasu i pokory. 

Potem na kilka lat związałam 
się z joginem, a  to bynajmniej 

poskutkowało tym, że ćwiczyliśmy 
razem, a  raczej tym, że ja przestałam. 
W jednej z kolejnych podróży po Azji po-
znałam ashtangę i moja miłość powróciła 
ze zdwojoną siłą. Ashtanga jest mocno in-
tensywną praktyką jogi, która powoduje, że 
pot leje się z ciebie strumieniami. Do tego 
kujesz sentencję pozycji na blachę i voila

st
ro

na
 2

2

6 ⁄ 9 uprawiaj sport tu i teraz



możesz ćwiczyć samemu nawet na koń-
cu świata, o ile znajdziesz tylko 2m kw. 
na rozłożenie maty. W tej relacji przez 10 
lat też następowały wzloty i upadki, choć 
jest to jeden z bardziej trwałych związków 
w  moim życiu. Powtarzalność ashtan-
gi doskonale pokazuje mi kiedy uciekam 
z  tu i  teraz, ponieważ pomijam pozycje 
albo nie zauważam, że już je zrobiłam. 

Od dawna nie praktykuję już pełnej serii, 
ale przynajmniej na 20 minut dziennie sta-
ram się wejść na matę. Ashtanga jest dla 
mnie kolejną formą medytacji w ruchu, 
która pozwala mi rano nie tylko się obu-
dzić, ale i uspokoić umysł na nowy dzień. 

Z bieganiem historia była inna, ponieważ 
miałam taki zacny plan, że objadę świat 
motocyklem, a enduro (bo przejazd asfal-
tem to przecież nuda i się nie da) wymaga 
bardzo mocnych nóg, zatem wymyśliłam, 
że zacznę biegać. Akurat nałożyło się to 
na zakończenie toksycznej relacji i ilość 
emocji jaką musiałam przerobić w ciele 
nakręciła mnie do codziennego pobijania 
rekordów. 

Bieganie jest dla mnie formą terapii, prze-
kraczania własnej strefy komfortu oraz 
wytyczania nowych granic. Po pierwszym 
miesiącu treningów mój ówczesny trener 
powiedział, że mam wystartować w bie-
gu ulicznym na 10 km. Cicho się w duchu 
przeżegnałam i pomyślałam, że przecież 
nie powiem, że to się nie uda, tylko poka-
żę że się da. Przyznam jednak szczerze, że 

nie wierzyłam, że dotrę do mety. Potem 
było już tylko ciekawiej, dystans się wy-
dłużał, a poprzeczka podnosiła. Miałam 
okresy trenowania cztery razy w tygodniu, 
a potem miesiące kiedy widok butów bie-
gowych przyprawiał mnie o mdłości. Jed-
nak, mimo że moje ego w temacie startów 
zostało zaspokojone, bieganie nadal mnie 
uspokaja. Polecam Wam bieganie w ciszy, 
by usłyszeć swoje serce, oddech i stopy 
uderzające o ziemię.

Opowiadam te historie jednak nie po to 
by Was przekonać, że jedyną formą ćwi-
czenia
uważności w ruchu jest bieganie i joga. 
Niezależnie od tego czy boksujecie, tań-
czycie w balecie czy jeździcie na rowerze, 
spróbujcie raz na jakiś czas zrobić trening 
sportowy z treningiem uważności. Za-
uważcie jak pracują Wasze stopy i ręce, jak 
męczy się Wasze ciało, gdzie gromadzicie 
napięcia, a co sprawia Wam przyjemność. 
Wsłuchajcie się w siebie, ponieważ cia-
ło to przepięknie zbudowana maszyna 
o  nieprawdopodobnych możliwościach, 
a z odpowiednio nastrojoną głową potrafi 
przenosić góry.
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Kiedy ostatni raz milczałeś? Nie dlatego, 
ponieważ akurat zaaferowany byłeś pra-
cą, tylko świadomie byłeś ze sobą w mil-
czeniu? Kiedy ostatnio skupiłeś się na tym, 
co i w jaki sposób ktoś do Ciebie mówi? 
A  nie co Ty chcesz komuś powiedzieć? 
Jak często wyłączasz radio, telewizor, czy 
laptopa by pobyć sam ze sobą by usłyszeć 
otoczenie i siebie samego? Zadaj sobie te 
pytania i pomyśl jak się z nimi czujesz? Czy 
budzą lęk czy spokój? 

Media podprogowo sprzedają nam wizję 
jak powinniśmy wyglądać i żyć, a nasze 
oczekiwania w stosunku do nas samych 
rosną nieustająco, ponieważ instagram 
pokazuje nam “idealne” życie naszych 
znajomych lub ludzi, których podziwiamy. 
W tych pięknych zdjęciach z photoshopa 
nie ma terapeutów, ciszy, spokoju, chwil 
gorszych niż lepszych i przestrzeni dla 
siebie.

Jest presja perfekcyjnego życia, którą 
sami sobie niczym homonto zarzucamy na 
barki, by potem przekonać się, że w tych 
marzeniach (na ogół nawet nie swoich) 
o perfekcyjnym życiu zgubiliśmy się i czu-
jemy się cholernie samotni.

Wielu ludzi zagłusza lęk przed samotno-
ścią, hałasem. W ich domach zawsze jest 
muzyka albo mówi do nich telewizor, oni 
sami mówią dużo i głośno, zawsze ota-
czają się ludźmi. Nie słyszą siebie i swo-
ich potrzeb, ponieważ praca nad sobą 
jest trudniejsza niż awans, wymarzona 
sylwetka i zabawa do białego rana. W ci-
szy słyszymy lęki, traumy, wracają do nas 
wspomnienia. Cisza wymaga uważności 
i zauważenia czego nam trzeba. 
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A często to, czego nam trzeba jest 
sprzeczne z tym, co nam się wydaje. Na-
sza intuicja mówi do nas dużo i często, na-
sze ciało daje nam sygnały, jeśli je zanie-
dbujemy. Nasze serce pokazuje nam z kim 
jest nam dobrze, a kto nas krzywdzi. Cały 
nasz organizm jest niezwykle komunika-
tywny. Jednak współczesny świat prze-
pełniony hałasem i przesycony dostępem 
do informacji zagłusza nasze naturalne 
umiejętności. 

Bardzo często musimy spaść na samo 
dno tego błędnego koła, by zadać sobie 
pytanie czego tak naprawdę chcemy i kim 
jesteśmy.

By znaleźć odpowiedzi na te fundamental-
ne pytania potrzeba nam ciszy, porządku, 
czasu i uważności. Często samo ich zada-
nie powoduje, że czujemy się tylko bar-
dziej zagubieni i sfrustrowani. Pierwsze 
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co mogę Wam wówczas poradzić, to po-
bądźcie ze sobą, idźcie na spacer do lasu, 
popatrzcie się w sufit, w niebo, weźcie 
długą kąpiel, zróbcie coś dla siebie czego 
nie robiliście od dawna albo nie robiliście 
nigdy. Zaopiekujcie się sobą, zauważcie 
na jakiej płaszczyźnie się zaniedbaliście, 
co ciało albo dusza do Was mówią. Wsłu-
chajcie się w siebie. Jeśli za pierwszym ra-
zem usłyszycie tylko dzwoniącą w uszach 
ciszę, nie poddawajcie się, spróbujcie raz 
jeszcze, małymi krokami, uważnie i po-
woli dobijcie się sami do siebie. Umiejęt-
ność bycia w ciszy samemu ze sobą daje 
nam poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy 
wówczas ze swoim najlepszym przyjacie-
lem, ze sobą samym. Cisza pozwala nam 
odpocząć od hałasów, złapać dystans do 
zagonionego świata. Cisza daje nam też 
przestrzeń na nowe wyzwania i marzenia. 
Cisza pozwala podjąć słuszne decyzje. Ci-
sza to przestrzeń i akceptacja.

Bez ciszy nie ma satori, tak jak nie 
ma tu i teraz. Nie można się oświecić 
nie umiejąc być ze sobą sam na sam. 
Cisza to czysta uważność na siebie 
i otaczający nas świat.
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Od powstania gatunku ludzkiego czło-
wiek żył w skupiskach i ma atawistyczną 
potrzebę bliskości, która buduje w nas po-
czucie bezpieczeństwa. Już w łonie matki 
jesteśmy cały czas otuleni, odczuwamy 
ciepło i odbieramy przytłumione sygnały 
z zewnątrz, co pozwala nam prawidłowo 
się rozwijać. Jeżeli od pierwszych dni życia 
nie jesteśmy otaczani bliskością i spoko-
jem, nasze poczucie bezpieczeństwa dra-
stycznie spada. Dzieci niedotykane i nie-
przytulane są agresywne albo wycofane, 
nie mają pewności siebie, nie odnajdują 
się w grupie i nie potrafią budować relacji. 
Dotyk odziedziczony po naszych zwierzę-
cych przodkach kształtuje umiejętności 
społeczne. 

Niemal u wszystkich ssaków dotyk jest 
ważnym sposobem wzmacniania wię-
zi. Występujące u naczelnych zjawisko 
społecznego iskania (pielęgnacji sierści), 
czy podawanie sobie jedzenia z pyska do 
pyska to ewolucyjne podstawy gestów 
czułości, które później u człowieka przy-
brały formę pocałunku czy pieszczot. 

To dzięki dotykowi jesteśmy ludźmi. To 
on pozwala nam kontemplować bliskość. 
Rozpoznawać struktury, materiały i jako-
ści, ale przede wszystkim pozwala nam 
czuć ciepło innej skóry. 

W tym zabieganym świecie, w którym 
przyszło nam żyć, bliskość którą dzielimy 
z ludźmi których kochamy, jest gwaran-
tem naszego poczucia bezpieczeństwa,

spokoju ducha, zdrowia psychicznego czy 
poczucia własnej wartości. Dotyk mówi 
więcej niż tysiąc słów i warto używać go 
świadomie.

Przytulać ludzi których kochamy, głaskać 
naszych partnerów, nawet przelotnie przy 
parzeniu porannej kawy. Podawać dłoń 
na powitanie z szacunkiem i energią oraz 
z wdzięcznością za poświęcony nam czas. 
Kontemplować obecność ludzi wokół nas. 
Zauważać nastroje i potrzeby tak, by Ci 
którzy są w naszym otoczeniu czuli się 
ważni i potrzebni. Kontemplacja blisko-
ści to ćwiczenie uważności bez począt-
ku i  końca. To świadome bycie z ludźmi, 
którzy nas otaczają. Zarówno prywatnie 
jak i zawodowo. Tu nie będzie magicznych 
sztuczek z oddechem czy z wizualizacją, 
tu jest tylko i wyłącznie relacja każdego 
z nas ze światem, który nas otacza.

st
ro

na
 2

8

8 ⁄ 9 kontempluj bliskość



9 ⁄ 9 ucz się nowych rzeczy st
ro

na
 2

9



Jest coś takiego w buddyzmie jak “umysł 
początkującego”. To stan, w którym po-
trafimy się dziwić. W którym nie wiemy, 
że coś jest niewykonalne, więc znajduje-
my rozwiązanie albo potrafimy dostrzec 
zupełnie nową perspektywę. Umysł po-
czątkującego to umysł skupiony na te-
raźniejszości, którego nowa sytuacja 
zmusiła do obecności. Umysł początku-
jącego to umysł uczący się. I jest to stan, 
który jak próbowałam Wam powiedzieć 
we wcześniejszych lekcjach, naturalny 
stan uważności. Uczenie się nowych rze-
czy odmładza nasz mózg, daje nam nowe 
umiejętności i poszerza nasze horyzon-
ty. Jestem wielką fanką bycia jak dziecko, 
które codziennie odkrywa nowe praw-

dy o świecie, które cieszy się z deszczu 
i  tańczy kiedy usłyszy muzykę. Jestem 
też zwolenniczką odkrywania czegoś 
nowego przynajmniej raz w tygodniu. 
To może być nowa potrawa, dzieło sztu-
ki, utwór muzyczny, nowa książka, nowy 
park w  naszym sąsiedztwie, ale to może 
być również nauka nowego języka, lata-
nia, jedzenia pałeczkami czy prasowa-
nia. Chodzi o to, by odkrywać, uczyć się 
i nieustająco dziwić jak piękny otacza nas 
świat. A tego wszystkiego bez bycia obec-
nym w teraźniejszości nie da się zrobić. 
Namawiam Was więc z całego serca, od-
kryjcie w sobie dzieci i eksplorujcie świat.

Powodzenia,
JO.
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9 ⁄ 9 ucz się nowych rzeczy



To nie są książki obowiązkowe, to nie 
są też książki, które muszą i będą po-
dobać się wszystkim. Jest to krótki 
zbiór pozycji dla mnie ważnych, wy-
jątkowych i które z mojej perspekty-
wy mówią dużo o uważności.
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