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Тази книга може да се копира и принтира за безплатно разпространение без по-нататъшно 

разрешение. Иначе всички права са запазени. 

Тази книга е за безплатно разпространение. Да не се продава. 

Тя съществува благодарение на вярата, усилията и шедростта на хора, които искат да споделят 

разбирането, което съдържа с всеки, който е заинтересован. Този акт на безплатно даване сам 

по себе си е част от това, което прави книгата „Дамма издание”, книга, основана на духовни 

ценности. 

Моля, не продавайте тази книга под никаква форма. 

Ако искате да подпомогнете издаването и на други такива книги, можете да направите 

дарение, колкото и малко или голямо да е то, като или се свържете с някой от манастирите ни 

или посетите  www.forestsangha.org 

Целта на тази книжка е да послужи като въведение в практиката Проникновена Медитация, 

така, както се преподава в традицията на теравада будизма. Не е нужно да сте запознати с 

ученията на Будата, за да имате полза от нея, макар че подобно знание ще ви е от помощ да си 

изясните всяко лично разбиране, което развиете чрез медитацията. 

Целта на Проникновената Медитация не е да създаде система от вярвания, а по-скоро да даде 

насока как ясно да виждаме природата на ума. По този начин човек добива разбиране от първа 

ръка за това как стоят нещата, без да разчита на мнения или теории, една директна опитност, 

която има собствена жизненост. Освен това надига едно усещане на дълбоко спокойствие от 

знаенето на нещо отвъд всяко съмнение. 

Проникновената Медитация е ключов фактор по пътя, който Будата предложил за доброто на 

човешките същества. Единственият критерий е човек да го приложи на практика! Тези страници 

описват серия от медитативни упражнения и практически съвет как да се използват. Най-добре 

е читателят да следва наръчника поетапно, като поработи върху всяка серия от инструкции, 

преди да продължи нататък. 

Определението Проникновена Медитация (самата-випасана)i се отнася до практики за ума, 

които развиват спокойствие (самата) чрез постоянно внимание и проникновение (випасана) 

чрез рефлексия. Фундаментална техника за поддържане на вниманието е фокусирането на 



съзнанието върху тялото; традиционно това се практикува в седеж или вървеж. Наръчникът 

започва с някои съвети по темата. 

Рефлексията се появява съвсем естествено, когато човек изпита „удобство” в контекста на 

медитативното упражнение. Ще се появи чувство на лекота и интерес и практикуващият 

започва да оглежда и да се запознавас ума, който медитира. Това „оглеждане” се нарича 

съзерцание, лично и директно наблюдение, което може само да се подскаже от която и да е 

техника. Някои идеи и насоки ще бъдат дадени в по-нататъшните глави. 

 

                                                           
i Познанието на термините на пали – каноничният език в теравада будизма – не е 
задължително, за да започнете практикуването на медитация. Но може да е полезно за 
откриването на препратки в големия извор от указания в теравада канона, както и за 
запознаване с ученията на много съвременни учители, които още намират подобни думи за по-
точни от техния английски еквивалент. 
 
 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ВНИМАНИЕТО 
 
Седеж 
 
Време и място 
 
Фокусирането на вниманието върху тялото може лесно да се постигне по време на седеж. 
Трябва да намерите време и място, които ви осигуряват спокойствие и свобода от смущения. 
 
Една тиха стая без много неща, които да разсейват ума, е идеална; обстановка със светлина и 
пространство има просветляващ и очистваш ефект, докато разхвърлената и мрачна стая 
действа точно наопаки. Моментът също е важен, особено предвид факта, че дните на повечето 
хора са доста структурирани с рутинни занимания. Не е особено продуктивно да медитирате, 
когато имате да правите нещо друго или когато сте притиснати откъм време. По-добре да си 
отделите един период – да кажем, ранната утрин или вечер след работа – когато можете да 
отдадете пълното си внимание на практиката. Започнете с 15 минути. Практикувайте усърдно в 
границите на времето и наличната енергия и избягвайте механичното изпълнение. 
Медитативната практика, подкрепена от искрено желание за изследване и умиротворение със 
себе си, ще се развие естествено с времето и придобиването на опит. 
 
ОСЪЗНАВАНЕ НА ТЯЛОТО 
 
Развиването на спокойствие се подпомага от стабилността и от постоянното, но мирно усилие. 
Ако не можете да се почувствате спокойни, няма умиротворение; ако няма чувство за 
приложение, сте склонни да се отдадете на бленуване. Една от най-ефективните стойки за 
колтивиране на правилна комбинация от неподвижност и енергия е седежът. 
 
Използвйте стойка, която ще държи гърба ви изправен без напрежение. Обикновен, прав стол 
може да е от помощ или пък може да използвате една от разновидностите на лотуса. В 
началото ще се почувствате малко странно, но с времето ще развиете неповторим баланс от 
нежна твърдост, която радва ума, без да изморява тялото. 
 



                                                                                                                                                                                     
Ще помогне, ако вкарате брадичката леко навътре, но не позволявайте главата да клюмва 
напред, защото това окуражава сънливостта. Положете ръце в скута, дланните нагоре, едната, 
почиваща върху другата, като върховете на палците се докосват. Отделете колкото време ви 
трябва и открийте верния баланс. 
 
Сега съберете вниманието си и започнете бавно да го местите надолу по тялото. Забележете 
усещанията. Отпуснете всяко напрежение, особено по лицето, врата и ръцете. Оставете 
клепачите да се затворят или да останат полузатворени. 
 
Изследвайте как се чувствате. Очакващи или напрегнати? Тогава малко отпуснете вниманието 
си. Така умът най-вероятно ще се успокои и ще забележите как отделни мисли се носят в 
рефлексии, бленувания, спомени или съмнения дали го правите правилно! Вместо да следвате 
или да се борите с тези мисловни модели, обърнете повече внимание на тялото, което е 
полезна котва за бродещия ум. 
 
Култивирайте изследователски дух в своя медатитивен подход. Дайте си време. Премествайте 
вниманието, например, систематично от темето надолу по цялото тяло. Забележете различните 
усещания – като  топлина, пулсиране, изтръпване и чувствителност – в ставите на всеки пръст, 
влагата по дланите, пулса на китката. Дори части, за които нямате особено усещане – като 
ръката от лакътя до китката или месестата част на ушите, могат да бъдат обходени с внимание. 
Забележете как дори липсата на усещане е нещо, което умът може да осъзнае. Това постоянно 
изследване се нарича осъзнатост (сати) и едно от основните пособия на Проникновената 
Медитация. 
 
 
ОСЪЗНАТОСТ НА ДИШАНЕТО (Анапанасати) 
 
Вместо с „обхождане на тялото” или след предварителен период с тази практика, осъзнатост 
може да се развие посредством внимание върху дишането. 
 
Първо следвайте усещането за обичайния си дъх – как влиза през ноздрите и изпълва гърдите 
и стомаха ви. После се опитайте да задържите вниманието си върху една точка, било то върху 
диафрагмата, или върху една по-префинена точка – ноздрите. Дишането има успокояващо 
качество, балансиращо и отпускащо, ако не го насилвате; това се подпомага и с изправена 
стойка. Умът ви може да броди, но вие търпеливо се връщайте на дъха. 
 
Не е необходимо да развивате концентрация до степен да изключвате всичко освен дишането. 
Вместо да създавате транс, целта е да си позволите да забележите как работи ума и да му 
придадете една степен на умиротворена яснота. Целият процес – събирането на вниманието, 
забелязването на дъха, забелязването на ума, който се е отнесъл и възстановяването на 
вниманоието – всичко това развива осъзнатост,  търпение и проникновено разбиране. Затова 
не се отчайвайте от явен „провал” – просто започнете отново. Това продължаване ще позволи 
на ума накрая да се успокои.  
 
Ако станете много неспокойни и раздразнени, просто се отпуснете. Практикувайте това да сте в 
мир със себе си, слушайки – без непременно да вярвате – на гласовете в ума си. 
 
Ако се почувствате успани, вложете повече старание и внимание върху тялото и стойката. 
Изтънчването на вниманието или преследването на спокойствие в такива моменти само ще 
влошат нещата! 
 



                                                                                                                                                                                     
ХОДЕНЕ И СТОЕЖ 
 
Много медитативни упражнения, както предходното „осъзнатост на дишането”, се практикуват 
по време на седеж. Но ходенето е всеобщо прието да се редува със седенето като форма на 
медитация. Освен че ви дава възможност да забележите различни неща, ходенето е вещ 
способ за енергизиране на практиката, ако успокояващият ефект от седенето ви успива. 
 
Ако имате достъп до открито място, измерете 25-30 крачки (или разстоянието между две 
дървета) за медитативна пътека. Застанете на единия край на пътеката и насочете ума си върху 
усещанията на тялото. Първо оставете вниманието да обхване усещането за стоеж на тялото, с 
ръцете – естествено увиснали и дланите – леко прихванати отпред или отзад. Оставете очите да 
се фокусират върху точка на около три метра пред вас, като по този начин избягвате визуалното 
разсейване. Сега тръгнете бавно, в едно контролирано, но „нормално” темпо, до края на 
пътеката. Спрете. Фокусирайте се върху тялото в рамките на няколко вдишвания. Обърнете се и 
тръгнете назад. Докато вървите, осъзнавайте нежния поток от физически усещания или по-
плътно насочете вниманието си към краката. Упражнението за ума е да връщате вниманието 
върху усещането в краката, докосващи земята, пространството между всяка стъпка и 
усещанията за спиране и тръгване. 
 
Разбира се, умът ще се отнася. Затова е важно да култивирате търпение и решителност да 
започнете наново. Нагласете темпото, така че да отговаря на състоянието на ума ви – 
енергично, ако сте сънливи или уловени в капана на натрапчиви мисли, твърдо, но нежно, 
когато сте неспокойни и нетърпеливи. В края на пътеката спрете; вдишайте и издишайте; 
„пуснете”всяко неспокойство, тревога, спокойствие, блаженство, спомени или мнения за себе 
си. „Вътрешният брътвеж” може незабавно да се преустанови или да избледнее. Започнете 
отново. По този начин постоянно опреснявате ума си и му позволявате да се стаи в неговото си 
темпо. 
 
В по-ограничени пространства променете дължината на пътеката, така че да отговаря на 
наличните възможности. По същия начин можете да обикаляте стаята, като спирате след всяка 
обиколка и няколко секунди стоите на място. Периодът на стоене може да се удължи до 
няколко минути, като изполвате „обхождане на тялото”. 
 
Ходенето дава енергия и лекота на практиката, затова подържайте темпото постоянно и 
оставете променящите се условия да преминават през ума. Вместо да очаквате умът да е 
неподвижен, както при седене, съзерцавайте потока от феномени. Забележително е колко 
много пъти можем да бъдем поглъщани от влака на мислите – пристигайки на края на пътеката 
и връщайки се към началото – но е естествено за необучените ни умове да бъдат поглъщани от 
мисли и настроения. Затова вместо да се предавате на нетърпението, се научете да пускате и 
да започвате наново. Тогава може да се надигне чувство на лекота и спокойствие, което ще 
позволи на ума да е отворен и чист по един естествен, ненасилствен начин. 
 
ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Излягайки се в края на деня, прекарайте няколко минути в медитация, както лежите на една 
страна. Дръжте тялото изпънато и подгънете едната ръка така, че дланта да подпира главата. 
Обходете тялото, като го отърсвате от стреса; или съберете вниманието върху дишането, 
съзнателно слагайки настрана спомените от отминалия ден и очакванията за утре. След 
няколко минути, вече с прочистен ум, ще можете да си починете добре. 
КУЛТИВИРАНЕ НА СЪРЦЕТО 
 



                                                                                                                                                                                     
Култивирането на доброжелателство (метта) дава друго измерение на практиката на 
проникновение. Медитацията по един естествен начин учи на търпение и толерантност или 
поне показва важността на тези качества. Така че съвсем естествено е да поискате да развиете 
по-приятелско и загрижено отношение към себе си и другите хора. С медитация можете съвсем 
реалистично да култивирате доброжелателство. 
 
Фокусирайте вниманието върху дъха, който сега ще бъде изпозван като средство за раздаване 
на добрина и доброжелателство. Започнете със себе си, със своето тяло. Визуализирайте дъха 
като светлина или вижте осъзнатостта си като топъл лъч и постепенно обходете с него тялото 
си. Леко фокусирайте вниманието си върху центъра на гърдите, в областта на сърцето. 
Вдишвайки, насочете търпелива добрина към себе си, може би с мисълта: „Нека бъда добре.” 
Или „Мир”. Издишвайки, пуснете настроението от тази мисъл или осъзнаването на светлината 
да се разпростре от сърцето през тялото, през ума и отвъд вас. „Нека другите бъдат добре.” 
 
Ако изпитвате негативни състояния на ума, вдишайте качествата на толерантност и прошка. 
Визуализирането на целебен цвят на дъха може да е от помощ. При издишането пуснете 
всякакъв стрес, тревога или негативност – и разпрострете усещането за освобождение през 
цялото тяло, ума ви и отвъд, както преди. 
 
Тази практика може да оформира цялата или част от медитацията ви – трябва сами да 
прецените кое е подходящо. Успокояващият ефект от медитирането с доброжелателно 
отношение е добър за началото на седящата медитация, но несъмнено ще има моменти, 
когато ще използвате този подход за дълги периоди, за да влезете по-надълбоко в сърцето си. 
 
Винаги започвайте с това, което осъзнавате, дори то да изглежда тривиално или объркано. 
Оставете умът спокойно да почива върху него – независимо дали  е скука, болка в коляното или 
гняв, че не се чувствате особено добри. Позволете на състоянието да бъде; практикувайте 
постигането на мир с него. Разпознайте и отделете настрана всяка тенденция за мързел, 
съмнение или вина. 
 
Умиротворението може да се развие в много подхранваща добрина към вас самите, ако като 
за начало напълно приемете присъствието на това, което не харесвате. Дръжте вниманието 
стабилно и отворете сърцето си за всичко, което изпитвате. Това не предполага да одобрите 
негативните състояния, а да им дадете пространство, в което да дойдат и да си отидат. 
 
Генерирането на добронамереност към света отвъд вас следва почти същия модел. Един прост 
начин за раздаване на добрина е поетапния подход. Започнете със себе си, като присъедините 
чувството на обичащо приемане към движението на дъха. „Нека бъда добре.” После се 
насочете към хората, които обичате и уважавате, и на тях пожелайте добро – един по един. 
Прехвърлете се на познатите, към които сте приятелски настроени, после на онези, към които 
сте индиферентни. „Нека бъдат добре.” Накрая се насочете към хората, от които се страхувате 
или които не харесвате, и продължете да изпращате пожелания за добруване. 
 
Тази медитация може да се разшири до една вълна на състрадание, която да обхване всички 
хора по света в техните различни обстоятелства. И помнете, не е казано, че трябва да обичате 
някого, за да му пожелавате добруване! 
 
Добрината и състраданието произлизат от един и същи източник на доброжелателство и те 
разширявта ума отвъд чисто личната перспектива. Ако не винаги се стремите да направите 
нещата така, както на вас ви се иска; ако сте по-приемащи и отворени за себе си и за другите, 



                                                                                                                                                                                     
такива, каквито са, състраданието възниква от само себе си. Състраданието е естествената 
чувствителност на сърцето. 
 
 
 
 
РЕФЛЕКСИЯ 
 
Безизборно Осъзнаване 
 
 Медитацията може да протече без медитативен обект в състояние на чисто съзерцание или на 
„безизборно осъзнаване”. 
 
След като успокоите ума с един от вече описаните методи, съзнателно отстранете 
медитативния обект. Наблюдавайте потока на ментални образи и усещания с тяхното 
възникване, без да се въвличате в критикуване или възхвала. Забележете всяка омраза или 
възхита; съзерцайте всяка несигурност, щастие, неспокойство или спокойствие с тяхното 
надигане. Можете да се върнете на някой медитативен обект (какъвто е дъха), винаги когато 
чувството за яснота отслабне или ако се усетите заляти от впечатления. Когато чувството на 
устойчивост се завърне, можете отново да оставите обекта. 
 
Тази практика на „голо внимание” е много подходяща за съзерцаване на менталния процес. 
Заедно с наблюдаването на конкретните „съставки” на ума, може да обърнем вниманието си и 
към природата на самия ум. Относно неговото съдържание, будитското учение посочва три 
прости, фундаментални характеристики. Първа е изменчивостта (анича) – безспирното начало 
и край, през които минават всички неща, вечното движение на съдържанието на ума. Това 
умствено съдържимо може да е приятно или неприятно, но никога не е в покой. 
 
Освен това има и едно настойчиво, често едва доловимо чувство на неудовлетворение (дука). 
Неприятните усещания лесно порадат това чувство, но дори едно приятно преживяване 
причинява придърпване в сърцето, което приключи. Тоест и в най-добрите моменти има едно 
неопределено качество относно това какво изпитва ума, едно някак неудовлетворително 
чувство. 
 
Като започнем да разпознаваме непрекъснатото възникване и отминаване на преживявания и 
настроенията и при положение, че никое от тях не е трайно, става ясно, че по същество те не ви 
принадлежат.  И когато това умствено съдържимо се умълчи – разкривайки една ярка 
просторност на ума – не се откриват никакви чисто личностни характеристики! Това може да е 
трудно за възприемане, но в действителност няма „аз” и „мое” – това е характеристиката на 
без-азовостта или на безличностното (аната). 
 
Изследвайте и забележете как тези качества принадлежат на всички неща, и физически, и 
ментални. Независимо дали преживяванията ви са радостни или една поносими, това 
наблюдение ще доведе до спокоен и балансиран поглед върху живота ви. 
 
Съзерцаване на Практиката 
 
Всички тези медитативни упражнения служат за установяване на осъзнатост за нещата, такива, 
каквито са.  Насочвайки ума изцяло върху преживяването, по-ясно ще забележите състоянието 
на самия ум – например, дали ви мързи или сте твърде пламенни в практиката. С малко честна 
преценка става явно, че качеството на медитативната пратктика зависи не от това кое 



                                                                                                                                                                                     
упражнение се използва, а от това какво влагате в нея. Разглеждайки я по този начин, ще се 
сдобиете с по-задълбочено прозрение за собствената самоличност и навици. 
 
Ето някои полезни отметки, които да имате предвид когато медитирате. Забележете дали 
всеки път започвате начисто – или дори по-добре, с всеки дъх или стъпка. Ако не практикувате 
с отворен ум, може да се уловите, че се опитвате да пресъздадете минало прозрение или че не 
желаете да се учите от грешките си. Има ли правилен баланс на енергия, при който правите 
каквото можете, без да се насилвате? Държите ли връзка с това, което се случва в ума ви, или 
използвате техниката по един монотонен, механичен начин? Относно концентрацията, добре е 
да проверите дали слагате настрана грижи, които не са непосредствени, или се оставяте да 
лъкатушите измежду мисли и настроения. Или дали се опитвате да подтиснете чувства, без да 
ги разпознаете или да се опитате да им откликнете мъдро? 
Правилната концентрация е това, което обединява сърцето и ума. Разглеждането по този начин 
ви окуражава да развиете един умел (вещ) подход. И разбира се, рефлексията ще ви покаже 
много повече от това как да медитирате: ще ви даде яснотата да разберете себе си. 
 
Помнете, докато не сте развили някакво умение или леснина в медитацията, е най-добре да 
използвате медитативен обект, каквото е дишането, като фокус на осъзнаването и като антидот 
за заливащата природа на разсеяностите на ума. Дори и да сте опитни, каквато и да е 
продължителността на практиката ви, винаги е полезно да се върнете на осъзнаването на 
дишането и тялото. Развиването на това умение води до устойчивост и лекота. С една 
балансирана практика все повече осъзнавате каква е природата на тялото и ума и разбирате 
как да живеете с по-голяма свобода и хармония. Това е смисълът и плодът на Проникновената 
Медитация. 
 
 
 
 
Проникновено Живеене 
 
С практикуването на Проникновена Медитация ще виждате поведенческите си модели по-ясно 
и ще разберете кои са полезни и кои ви създават трудности. Един открит подход може да 
направи дори неприятните опитности прозрения – например разглеждането на начина, по 
който умът реагира на болката и боледуването. Когато подходите към подобни преживявания 
по този начин, често пъти можете да отпуснете стреса и съпротивата на болката и значително 
да подобрите състоянието си. От друга страна един изблик на нетърпение ще има различни 
резултати: раздразнение към другите, ако смущават медитацията ви; разочарование ако 
практиката ви не изглежда да напредва достатъчно бързо;  изпадане в неприятни настроения 
за незначителни неща. Медитацията ни учи, че спокойствието на ума – или неговото отсъствие 
– по същество зависи от това дали съзерцаваме събитията в живота в дух на рефлексия и 
отворен ум. 
 
Разглеждайки намеренията и поведенческите си модели в покоя на медитация, можете да 
изследвате връзката между желание и неудовлетворение. Да видите причината за 
недоволството: искането на нещо, което нямате; отхвърлянето на това, което не харесвате; 
невъзможността да задържите тома, което искате. Това е особено потискащо, когато субектът 
на недоволството и желанието сте вие.  На никой не му е лесно да бъде в мир с личната си 
слабост, особено когато се поставя такова социално ударение върху това да се чувстваш добре, 
да напредваш и да имаш най-доброто. Подобни очаквания наистина правят трудно 
приемането на мен, такъв, какъвто съм. 
 



                                                                                                                                                                                     
Но с практикуването на Проникновена Медитация откривате място, в което можете леко да се 
отдръпнете от това, което мислите, че сте, от това, което мислите, че имате. Съзерцавайки тези 
перцепции, ви става ясно, че нямате нищо, което е „аз” или „мое”; има само преживявания, 
които минават и си отиват през ума. Така че ако, например, резглеждате някой дразнещ навик, 
вместо да се потискате от него, не го подсилвате и той си отминава. Може пак да се върне, но 
този път ще е по-слаб и вие вече знаете какво да правите. Чрез култивирането на спокойно 
внимание, менталното съдържание се успокоява и дори може да избледнее, оставяйки ума 
чист и бодър. Такъв е неспирният път на проникновението. 
 
Способността да влизате в неподвижния център на осъзнатостта н променливия поток на 
ежедневния живот е знак за зряла практика, защото проникновението неимоверно се 
задълбочава, когато може да се разпростре в цялата опитност. Опитвайте се да използвате 
перспективата на проникновението (призмата), каквото и да правите – по време на рутинна 
домашна работа, шофиране, пиене на чай. Съберете осъзнатостта ,раз положете я устойчиво 
върху това, което правите и разбудете едно чувство на интерес към естеството на ума насред 
тази активност. Използването на практиката за центриране върху физическите усещания, 
менталните състояния или сетивното съзнание може да развие едно непрекъснато съзерцание, 
което превръща обичайните задачи от ежедневието в основи за проникновение. 
 
Центриран в осъзнаването, умът става свободен да реагира умело на момента  и в живота има 
по-голяма хармония. Това е „социалната работа” на медитацията – вкарва осъзнатостта в 
живота ви, внася мир в света. Когато можете да обитавате в мир в разнообразието от чувства, 
които се надигат в съзнанието, сте способни да живеете по-отворено в света и със себе си, 
такива, каквито сте. 
 
 
 
 
По-нататъшни  съвети 
 
Лично поведение 
 
Със задълбочаването на проникновението, по-ясно виждаме резултатите от своите действия – 
мирът, който доброто намерение, искреността и ясния ум внасят и проблемите, които 
объркването и незаинтересоваността създават.  Именно тази по-голяма чувствителност, 
наблюдаваща най-вече нещастието, което причиняваме на себе си и на другите, най-често ни 
вдъхновява да искаме да живеем по-мъдро. За истинският мир на ума е належащо формалната 
медитация да се комбинира с поемането на отговорност и грижа към себе си и към другите. 
 
Няма нищо мистериозно в пътя на Проникновението. По думите на Будата пътят е прост: 
„Въздържай се от вършене на лошо, прави добро и пречиствай сърцето си.” Дълго 
наблюдавана традиция е за хора, ангажирани с духовна практика да отдават голямо значение 
на правилното поведение. Много медитатори дават реалистични морални обети – да се 
въздържат от това да вредят на живи същества, да се въздържат от невнимателна употреба на 
сексуалността, от употреба на интоксиканти (алкохол и наркотици), от злословие и други 
некрасиви навици на речта – за да подпомогнат собствената си вътрешна чистота и може би за 
да окуражат това и  у другите. 
 
Компания и рутина 
 



                                                                                                                                                                                     
Редовното медитиране с няколцина приятели може да е голяма подкрепа за постоянството на 
практиката и развиването на мъдрост. Самостоятелният медидатор накрая достига до 
отслабване на волята, защото често пъти им анещо друго за правене, което изглежда по-важно 
(или интересно) от наблюдаването на дъха. Редовното групово медитиране за предварително 
уточнен период от време поддържа практиката на участниците, независимо от техните 
настроения. (Изследването на тези промени в настроенията често поражда важни прозрения, 
но когато сме сами ни е по-трудно да постоянстваме.) Освен че виждате личните ползи, можете 
да разглеждате и това, че вашите усилия помагат на другите да продължат практиката си. 
 
 
Бележки за стойката 
 
Идеалната стойка е изправена, леко нащек. Прегърбянето само усилва напрежението върху 
краката и дискомфорта в гърба. Важно е да поддържате стойката с мъдрост, а не с интезивна 
сила на волята. С времето ще настъпи подобрение, но трябва да работите с тялото, а не да 
използвате сила срещу него. 
 
Проверете стойката си: 
 
- Хълбоците назад ли се накланят? Това ще доведе до прегърбяне. 
- Кръстът трябва да следва естествената си извивка, така че коремът да е напред и 

„отворен”. 
- Представете си, че някой нежно ви натиска между лопатките, докато мускулите ви остават 

отпуснати. Това ще ви даде представа, ако несъзнателно прегърбвате раменете (тоест 
затваряте и гърдите) 

- Забележе и нежно освободете всяко напрежение във врата и раменете. 
 
 
 
 
 
 
Ако стойката ви се струва напрегната или отпусната: 
 
- Позволете на гръбнака да се изправи, като си представите, че темето ви е спуснато отгоре. 

Това позволява и на брадичката леко да се прибере навътре. 
- Дръжте ръцете отпуснати и прибрани до корема. Ако са напред, ще ви изваждат от 

равновесие. 
- Използвайте малка твърда възглавничка отдолу и назад към задните части, за да поддържа 

ъгъла на бедрата. 
 
 
За краката: 
 
- Правете разтягащи упражнения (като докосване на пръстите на краката с изпънати колене, 

докато седите). 
- Ако изпитвате много болка при по-дълго седене, сменете позата, седнете на малко столче 

или нормален стол или се изправете за малко. 
- Ако обикновено седите на пода, експериментирайте с различни по размер и твърдост 

възглавнички или опитайте със специално столче за медитация. 
 



                                                                                                                                                                                     
 
При сънливостта: 
 
- Опитайте се да медитирате с отворени очи. 
- Систематично „обходете” с вниманието си тялото. 
- Фокусирайте се върху тялото и върху физическите усещания, а не върху такъв фин обект 

като дъха. 
- Изправете се и повървете осъзнато на открит въздух. 
 
 
При напрежение или главоболие: 
 
- Може би се напъвате твърде много – това не е необичайно – отслабете малко 

концентрацията. Например, може да пренесете вниманието си върху усещането на дъха в 
стомаха. 

- Генерирайте енергията на доброжелателството и търпливата обич (вижте Култивиране на 
сърцето) е я насочете към зоната на напрежение. 

- Визуализирането и разпръсването на светлина в тялото може да помогне за облекчаване 
на болки и схващания. Опитайте се да фокусирате доброжелателна светлина в зоната на 
затруднение! 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Това не е обстоен или специален наръчник, а схематично изложение за практика. 
Медитаторите се съветват да търсят доверен и опитен „духовен приятел” или учител за по-
нататъшни съвети. 
 
 
Нека всички същества бъдат в мир; 
Нека всички същества бъдат освободени от страдание. 

 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


