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„Co jest najbardziej niezwykłe ze wszystkich spraw na świecie?
  To, że ktoś, widząc umierające osoby wokół siebie, nigdy nie myśli o tym,

  że sam także umrze.”
 – Mahābhārata 

UMIERANIE
PO DRUGIEJ 

STRONIE ŻYCIA 

FILOZOFIA

tekst: Katarzyna Kamińska

20  G R U D Z I E Ń  |  2 0 1 9

ZD
JĘ

C
IA

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K.
C

O
M

, O
LG

A
BA

C
A

/O
BA

RT
ST

U
D

IO



21  W W W . M A G A Z Y N J O G A . P L

ZD
JĘ

C
IA

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K.
C

O
M

, O
LG

A
BA

C
A

/O
BA

RT
ST

U
D

IO

KASIA KAMIŃSKA – nauczycielka jogi. Uczy w Joga Saska 
Kępa. Wraz z Up Dog Yoga prowadzi kursy nauczycielskie 
jogi. Uczennica mistrza Zen Dennisa Genpo Merzela.

Starzenie się – na sam dźwięk tego słowa 
wielu z nas reaguje histerycznie, odwra-
cając głowy, żeby nie widzieć i nie słyszeć 
nieuniknionej drogi, którą wszyscy, jako 
istoty żywe, dzielimy. 

Lata kulturowego pomijania śmier-
ci powodują brak akceptacji upływają-

cego czasu, w którym wzrastamy w miłości do samego życia. 
Starzenie się daje wielkie możliwości dociekania naszej ścieżki 
w ciele, które zostało nam dane. Pomimo naszych usilnych sta-
rań utrzymania niewzruszonej stałości aspekty życia ulegają 
nieustającym zmianom. Pewnym jedynie jest fakt, że wszystko, 
co się narodziło, ulegnie rozkładowi i śmierci. Każda indywi-
dualność również „odejdzie” i w rzeczy samej stanie się częścią 
większej całości. 

„Joga żąda, abyśmy zaglądając wężowi do ust dostrzegli, że 
nie ma tam trucizny. Możemy być obecni nawet w momencie, 
w którym śmierć wyciska ostatni oddech z naszego ciała. Jest to 
głęboki proces dochodzenia do tego, czym jest życie w nietrwałości 
i prowizoryczności, co zmusza nas do całkowitego otwarcia się na 
rzeczywistość i codzienne jej doświadczanie. W obliczu śmierci nie 
pozostaje już nic, czym można je zatrzymać.”*

Pojawiające się w naszym otoczeniu choroby lub śmierć, mogą 
w efekcie stać się dla nas szansą uznania, że i nasze życie jest kru-
che – narażone na niezapowiedziany jego koniec. W tradycji jogi 
pojawia się pytanie: Jeżeli śmierć jest nieuchronna, to po co czekać 
do ostatniej chwili życia, aby móc ją kontemplować?

Dlaczego nie teraz, w tym momencie? 
Stąd wywodzi się praktyka savāsanā , czyli pozycja „martwego 

ciała”.
Ernest Becker w swojej nagrodzonej Pulitzerem książce „The 

Denial of Death” opisuje naszą dużą aktywność w tworzeniu histo-
rii na temat nas samych, żeby uniknąć nieuchronnego spotkania ze 
śmiercią. 

„Praktyka umierania każdego dnia”, jak mawiał Pattabhi Jois, 
jest realizacją jogi. 

Odpuszczenie w obliczu śmierci, transformuje umieranie w akt 
dawania. 

Umierając po trochu, oddajemy się całkowicie kolejnemu 
doświadczaniu, co uwalnia nas od lęków i objawów represji, idących 
w parze z zaprzeczaniem nieustających zmian. 

Odpuszczenie w każdym momencie zachęca nas do stawienia 
czoła naszej śmiertelności i pozwala, aby świadomość śmierci oczy-
ściła nasze motywy.”*

W tradycji jogi uczymy się naszego oddechu i składników, 
które razem tworzą nasze doświadczanie życia w ciele fizycznym. 
Praktyka pogłębia naszą wiedzę dotyczącą związku ciała i umysłu. 

Umieranie w hinduskich tekstach opisywane jest jako obumie-
ranie/dezaktywowanie vāyuu (wiatrów, strumieni energii). Śmierć 
w tym ujęciu jest procesem rozkładu kolejnych vāyuu, powiązanych 
z żywiołami – ziemia, woda, ogień i powietrze. 

Ziemia „tworzy” stałe struktury naszego ciała takie jak kości, 
które w trakcie świadomego umierania możemy odczuwać jako 
bardzo ciężkie. 

Kiedy ziemia transformuje się w  wodę („rozpuszcza się” 
w żywiole wody), płyny naszego ciała powoli umykają naszej kon-
troli, zmniejsza się ich wydzielanie, co opróżnia z wody ciało oraz 
tkanki i powoduje przejście do stanu ognia. 

Ten zaś wysusza do reszty nasze ciała, wydłuża wydech i pozba-
wia nas odbierania bodźców. Powoli też pozbawia ciało możliwości 
poznawczych i mentalnych.  

Kiedy ogień „rozpuszcza się” w powietrzu, nie pozostaje już nic, 
czego można się przytrzymać, aby pozostać przy życiu. 

Wdech znacząco się skraca, wydech wydłuża, a pauzy pomiędzy 
cyklami tworzą coraz większa przestrzeń. Zanika poczucie sensu 
i oczekiwania – nie trzeba już nigdzie podążać. 

Grawitacja zaczyna oddziaływać na ciało coraz mocniej, wymu-
szając transformację powietrza w przestrzeń. A kiedy wypuszczamy 
ostatni wydech, nie pozostaje już nic…

Kośas powracają do obiegu natury, tam, gdzie się narodziły.

„Sercem jogi jest uświadomienie sobie nierozłączności życia 
i uwarunkowanej egzystencji. To zaś skłania nas do bycia 
lepszymi ludźmi i spojrzenia raz jeszcze na Ahimsa, czyli do bycia 
odpowiedzialnym za tworzenie pokoju, a nie konfliktów i agresji 
na świecie. 
„Jeżeli mamy wspólnie żyć na naszej przeludnionej, 
zanieczyszczonej i skonfliktowanej planecie, medytacja nad śmiercią 
zdaje się dobrym antidotum na egocentryzm. 
Joga uczy nas, że niczym klejnoty sieci Indry, odrzuciwszy poczucie 
rozłączności od innych i świata, a własne »ja« będzie niczym innym 
niż fikcją, my sami staniemy się tą siecią.” *

*„The inner tradition of yoga” Michael Stone, Shambala Boston & London 2008
Wszystkie fragmenty książki przetłumaczone przez Katarzynę Kamińską


