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Porzuć na chwilę swoją matę, klimatyzację, muzykę ze Spotify’a. Wyjdź 
z domu. Medytuj w naturze. Daj sobie możliwość dostosowania się do 

środowiska zewnętrznego. I zaobserwuj, co ci to daje.

POSZUKAJ

tekst: Kasia Kamińska

SIEBIE

MEDYTACJE

Zmierzam do lasu porzucić umysł i odnaleźć duszę.*
John Muir 

Świeżość poranka, idziesz boso, czując sprężysty mech i wilgoć 
ziemi pod stopami. Skóra chłonie wypełnione tlenem powietrze, 
a oczy rozluźniają się, spoglądając miękko na bujną zieleń i natural-
ne kształty otoczenia.

Żyjąc w miastach, funkcjonujemy na co dzień w sztucznie 
stworzonych warunkach – takich, które dają nam fikcyjne poczucie 
kontroli. Grzejąc zimą i chłodząc latem chcemy osiągnąć kom-
fort, w którym nasze ciało oducza się akomodacji do warunków 
zewnętrznych. Zmienność naturalnego środowiska budzi do życia 
i uwrażliwia zmysły. 

Tysiące zmęczonych, rozedrganych, nadmiernie ucywilizowanych 
ludzi zaczyna dostrzegać, że przebywanie w górach jest jak 
powrót do domu i to, że Natura jest koniecznością – a parki 
i rezerwaty przyrody są potrzebne nie tylko jako źródła zasilające 
rzeki i pokłady drewna, ale także jako źródła życia.* 

John Muir

Życie to zmiany i cykliczność, to otwarcie i nieustające dopaso-
wywanie się z akceptacją do tego, co pojawia się na naszej drodze. 

Czy znacie skałę, której nie zdołała wydrążyć woda? Natura nie 
mówi „nie” ciągłemu biegowi czasu i zdarzeń. Pomimo że jesteśmy 
jej częścią, nauczyliśmy się od niej oddzielać. Zbudowane przez 
cywilizację mury stają się coraz szczelniejsze, a przyrodę zamknęli-

śmy w ramach wyświetlaczy w telefonach i stylowych, panoramicz-
nych oknach. 

Przypomina to trochę doświadczenie dotyku przez plastikową 
folię. Czy taki jest nasz wybór? Zubożałe doświadczanie życia i nie-
pełne pobudzanie zmysłów?

Spróbujmy wyjść ze stabilnych warunków, stworzonych 
w naszych domach, biurach i samochodach. Wyłączmy klimaty-
zację, otwórzmy okna i dajmy sobie możliwość dostosowania się do 
środowiska zewnętrznego. 

Jest dostępne wszędzie, nawet w miastach. 
Spacerem o poranku, omiatając naszą skórę rześkim powie-

trzem, pobudzimy zmysły do życia. 
Słońce ogrzeje i rozluźni mięśnie, a spokój i cisza wśród drzew 

ukoi umysł. Kontakt z Naturą pozwala nam „okrzepnąć” i powrócić 
do zdrowia, do lepszego kontaktu z samym sobą, a co za tym idzie 
– do prawdziwszych relacji z innymi. Obserwując przyrodę, zysku-
jemy wiedzę o nas samych i świadomość faktu, że nasz stosunek do 
drzew, rzek i oceanów jest tożsamy z podejściem do siebie. Jesteśmy 
nierozerwalnie połączeni z tym, co nas otacza. Zadbajmy zatem 
o nasze życie, tak aby płynęło w niezakłócony sposób.

* tłumaczenie: Kasia Kamińska

KASIA KAMIŃSKA – Xxxxxx
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MEDYTACJA:
Znajdź spokojne miejsce, gdzie będzie jak najmniejsze 
natężenie nienaturalnych dźwięków. Usiądź na tyle 
wygodnie, by móc pozostać w bezruchu przez co najmniej 
20 minut.
Wydłuż i wyrównaj oddech. Usłysz fakturę i natężenie 
naturalnych dźwięków - niech otoczą Twoje zmysły kojącą 
miękkością. 
Jeżeli słyszysz poruszające się liście drzew czy szumiący 
potok, poczuj, że jesteś tego częścią. Niech twój kręgosłup 
stanie się jak pień drzewa sięgający ku górze, a ręce łagodnie 
spływają do ziemi. Poczuj, że całe życie odbywające 
się wokół ciebie tętni w twoim ciele. Nie stawiaj oporu 
– po prostu się rozluźnij. Poddaj się monumentalnym górom, 
bezkresnym wodom oceanów i pełnym życia lasom. 


