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1.VAJA – TA TRENUTEK JE POMEMBEN 

 

ZAČETEK PROCESA  

Vsak dan, preden se lotite tedenskih nalog, morate storiti tole: 

1. Dvakrat na dan si vzemite 15 minut za dihanje, najbolje takoj ko vstanete 

in tik preden greste spat. 

2. Večkrat na dan si ponovite tedenski zavestni odziv. Z začetkom novega tedna 

boste prejeli nov zavestni odziv in se s prejšnjim ne boste več ukvarjali. 

3. Preberite del tedenskega branja, ki sledi večkrat. 

4. Najboljše je, da si obljubite, da se boste držali navodil ne glede na vse. 

Samo z doslednostjo boste povečali uspešnost PROCESA PRISOTNOSTI.   

 

ZAČETEK  

Pripravljeni ste, da se lotite prvega tedna in začnete potovanje v vašo 

notranjost.  

1. Zapomnite si tedenski zavestni odziv. 

2. Preberite tedensko gradivo za branje, da vidite koliko branja vas čaka. 

Lahko ga preberete naenkrat ali pa se ga razdelite na sedem delov in vsak 

dan preberete en del.. V vsakem primeru morate vsak dan prebrati in poslušati 

delček besedila.  

3. Vzemite si vsaj četrt ure za dihanje. Prva dihalna vaja je poskus začetka 

postopka.  

OHRANJANJE 

Med procesom boste prejeli koristna navodila. Če v proces stopite z 

prepričanjem, da boste že nekako našli čas za obvezne postopke, boste 

sabotirali same sebe. Najboljše je, če si obljubite, da se boste držali 

navodil ne glede na vse. Z doslednostjo boste povečali uspešnost procesa 

prisotnosti. Doslednost je produktivnejša kot raztresenost in drastično 

ukrepanje.  

Pripravljeni morate biti na okoliščine, ki vam bodo onemogočale, da bi bili 

tako temeljiti, kakor bi si želeli biti. Takrat boste razumeli pomen besede 

»predaja«. Če se kljub najboljšim namenom znajdete v položaju, ko ne morete 

izpolniti tedenskih obveznosti, se ne morete upreti ne okoliščinam ne samim 

sebi. Morate se prepustiti in nadaljevati. Toda »prepustitve« ne smete 

zamenjati z upiranjem in iskanjem izgovorov. 
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Upor prepoznate po občutku olajšanja, ki ga občutite, ko ne morete izpolniti 

obveznosti. To pomeni, da ste nezavedno ustvarili razmere, ki zavirajo vaš 

napredek. Ko občutite razočaranje, ker ne morete izpolniti obveznosti 

procesa, je mogoče, da prisotnost preureja vašo rutino, ker je tako za vas 

najboljše. Ni težko ugotoviti, kaj se dogaja.  

Um vam pogosto poda razloge za neizpolnjevanje obveznosti, zlasti ko se 

neugodje kaže kot povezovanje. V takih primerih si morate pomagati z 

disciplino in voljo. Ko se vsak dan zavežete, da boste nadaljevali proces, 

si krepite tako voljo kakor tudi disciplino.  

Ni namen, da se umsko izčrpate, in lahko se zgodi, da boste doživeli kakšen 

čustven padec. Padec ni poraz, če vstanete in nadaljujete. Padec je poraz 

samo v primeru, ko dopustite, da ustavi vašo gonilno silo, preden pridete 

na cilj.  

TEHNIKA ZAVESTNEGA DIHANJA 

Med procesom prisotnosti izvajajte dihalne vaje, kakor je opisano v 

nadaljevanju.  

1. Sedite tako, da ste s hrbtom udobno naslonjeni nazaj. Zaprite oči. Poskušajte 

najti položaj, v katerem ostanete budni in obenem pozabite na telo. 

2. Poskrbite, da vam bo toplo. 

3. Dihanje povežite naravno, in sicer tako, da med vzdihi in izdihi ne delate 

premorov.(daljših vrzeli brez dihanja) Med dihanjem ste pozorni, da dihate 

dovolj glasno, da slišite same sebe. Pozorni ste na vdih, izdih pa je 

samodejen. Poskrbite, da sta vdih in izdih enako dolga. Dihajte tako, da si 

vdihi in izdihi sledijo v neprekinjenem ritmičnem vzorcu. 

4. Priporočljivo je, da dihate skozi nos. Toda ne smete dihati skozi usta in 

skozi nos, ker s tovrstnim dihanjem ustvarite neravnovesje kisika in 

ogljikovega dioksida. 

5. Med procesom prisotnosti si med dihanjem ponavljajte zavestni odziv: JAZ 

SEM TUKAJ ZDAJ V TEM. Dihanje in umsko dejavnost uskladite takole: 

JAZ je vdih, SEM izdih, TUKAJ vdih, ZDAJ izdih, V vdih in TEM izdih. Med 

vsako dihalno vajo uporabljajte te besede. Ta zavestni odziv uporabljajte 

samo za dihalne vaje. 

6. Z zveznim dihanjem se približate zavedanju sedanjega trenutka, kar pomeni, 

da se spremeni vaše pojmovanje ure. Na začetku si boste morali naravnati 

budilko, ki vas bo opozorila, da je čas potekel. 

7. Po dihalni vaji je priporočljivo, da pozornost preusmerite drugam, tiho 

obsedite in brezpogojno ostanite s tistim, kar izkušate. Vsako izkustvo je 

tehtno.  

Čez čas boste morda začutili potrebo, da dihalno vajo izvajate dlje kot 

četrt ure. Potreba je tehtna. Priporočljivo je, da dihalnih vaj ne krajšate. 

Um vam lahko navrže številne razloge, zakaj si tega časa ne morete vzeti 

zase. Ne zmenite se zanj, saj bo njegovo prizadevanje čez čas umrlo.  



 3 Proces prisotnosti – program DELETE 

Vsako telesno, umsko ali čustveno izkušnja med dihalnimi vajami je tehtno. 

Ne glede na to, kaj izkušate, naj bo prijetno ali neprijetno, morate dihati 

zvezno, ostati kar se da sproščeni, in sedeti, kar se da mirno. Z zveznim 

dihanjem in mirnim sedenjem povežete neugodje, ki se pojavi med dihalno 

vajo. Po vaji se v okončinah lahko pojavijo mravljinci. To je normalno in 

koristno.  

Če med zavestnim zveznim dihanjem izkusite neugodje, je to znak, da so 

bremeneča čustva prišla na površje, da jih povežete. Neugodje, ki ga občutite 

med dihanjem, je preteklost v mirovanju. Zaupajte procesu in zaključite 

vajo.  

Dihalna tehnika procesa prisotnosti je preprosta in nežna ter varna, če 

pozorno sledite preprostim navodilom. Neugodnim izkustvom med vajami ne 

dovolite, da bi vaš um odvedla v namišljen strah. Neugodju dovolite, da vam 

rabi kot potrditev, da energetsko vplivate na vzročnost kakovosti vaše 

izkušnje.  

Zaupajte procesu. Normalno in naravno dihanje ne škodi nikomur. Med 

nekaterimi dihalnimi vajami se lahko zgodi, da zdrsnete v nezavednost. To 

pomeni, da zaspite. Lahko imate občutek, kakor da ste v narkozi. Izkušnja 

je tehtna. To se zgodi, ko na površje pride nezaveden spomin. Če se to 

ponavlja, če torej zaspite vsakič, ko se spravite izvajat dihalne vaje, je 

priporočljivo, da pospešite dihalni vzorec. Tudi pri hitrejšem dihanju 

morata biti vdih in izdih v ravnovesju. 

Pri hitrejšem nezveznem dihanju si premori med vdihi in izdihi krajši. V 

spanec zdrsnete na koncu izdiha. Če podvojite hitrost, zmanjšate možnost, 

da se to zgodi. Ko se počutite dovolj zbrane, začnete normalno dihati. Bolj 

ko ste prisotni, manj nezavednih stvari priplava na površje. Če se počutite 

nezavedne, boste ven prišli samo tako, da se predihate skozi.  

VSTOP V DIH 

Izkušnja potovanja skozi proces prisotnosti se začne, ko prvič zavestno 

povežete dihanje.  

Veliko ljudi, ki se podajo na to potovanje, ugotovi, da je težko dosledno 

izvajati petnajstminutne dihalne vaje. Odkrijete, da imate včasih neizmeren 

odpor do njih. Ko prvič sedete in začnete dihati, se lahko zgodi, da boste 

doživeli najdaljših petnajst minut svojega življenja. (Toda lahko se zgodi 

tudi, da bo minilo, kot da bi mignil.) Razumevanje, zakaj pride do tega 

povsem normalnega pojava, vam lahko pomaga in vas celo spodbuja, da premagate 

um oz. misli, ki se vam pojavljajo. Vse te točke odpora so umske ovire, ki 

izražajo skrite zaznamovanosti čustvenih bremen. Vse kar želite dobiti s 

tem povezovanjem, vas čaka na drugi strani odpora.  

Na začetku se boste morali potruditi, da si vzamete petnajst minut za 

dihanje. Ne zato, ker bi bila dihalna tehnika zahtevna. Če sledite navodilom, 

dihate naravno. Dihate normalno. Ni se vam treba naprezati ali zavzemati 
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posebnih položajev. »Narediti« ni potrebno ničesar, saj vse, kar 

potrebujete, v vašem telesu že poteka. Pravilneje se izrazite, če rečete, 

da ste vabljeni k »opustitvi delanja« in k izkušnji »ne delanja«. Ne gre 

torej za telesni napor, ki bi ga morali vložiti v petnajstminutno dihanje 

dvakrat na dan.  

Eden od razlogov, da se morate truditi za dosledno izvajanje vaje, se morda 

skriva v tem, da ste zavestno ali nezavedno vstopili v proces prisotnosti, 

ker vam je nekdo rekel, da »bi to morali« storiti. Nekdo je mislil, da »vam 

pomaga«, če vas seznani s procesom in lotite se tega, da bi mu ustregli. 

Lahko vas vodijo tudi drugi napačni motivi. Če na primer verjamete, da boste 

z izvajanjem procesa prisotnosti dobili nekaj od drugih oziroma sveta. Lahko 

verjamete, da boste s tem v življenje priklicali partnerja, s katerim ste 

se razšli, kajti med procesom boste razrešili težave, zaradi katere je zveza 

razpadla. Lahko verjamete, da boste po končanem procesu začeli služiti veliko 

denarja in postali uspešni.  

To je le nekaj primerov zgrešenih namenov. Gre za vstop z nezavednim odzivom, 

namesto, da bi bil vaš odziv zavesten. V teh primerih se pokažejo težave 

pri dihalnih vajah, kajti če jih ne izvajate izključno zase, je težko zbrati 

voljo za dosledno izvajanje vaj. Povezovanje je neudobno, če ga izvajate za 

nekoga drugega, saj je za druge nemogoče dihati.  

Proces prisotnosti je morda prva pristna stvar, ki jo boste naredili zase. 

Do neke mere se morate vsi soočiti s tem. Vsi trpite, ker se pri vedenju, 

videzu in pričakovanju zgledujete po drugih.  

Kot otroci vstopite v svet reda, rutine in »primernega vedenja«. Vaši starši 

in vrstniki vas vodijo, spodbujajo in vzgajajo. Pomanjkanje osebne volje, 

sposobnosti črpanje namiga iz uvida, je posledica intimnega odnosa z materjo. 

Mati določi, kako bomo jedli, se kopali in se vedli. Ko se razvijamo, se 

izražamo tako, kakor se našim staršem zdi primerno. Posledica te začetne 

odvisnosti je, da na nezavedni ravni motivacija za to, kar jemo ter kako se 

oblačimo in vedemo, skoraj v celoti izvira iz odseva telesne prisotnosti 

drugih in je zato nezavedna. »Druge« nezavedno uporabljamo za neprekinjen 

odsev svojih staršev. S telesno prisotnostjo drugih se še vedno trudimo 

ustreči staršem, da bi dobili njihovo priznanje in brezpogojno sprejetost.  

Ko se premikamo skozi otroštvo in najstniška leta v odraslost, se začetna 

motivacija, da bi ustregli očku in mamici, neizogibno spremeni in prenese.  

V mladosti se samodejno vedemo tako, da bi pridobili starševsko ljubezen in 

sprejetje. V najstniških letih se začnemo vesti tako, da bi «se vključili« 

v družbo. Ko odrastemo, se potreba po zunanji potrditvi spremeni v to, da 

»smo videti odgovorni« in »da napredujemo«.  

Recimo bobu bob: tovrstno vedenje je želja po nezavednem odzivu, 

dramatiziranje, h kateremu se zatekate, da bi dobili pozornost in priznanje 

drugih. Za nekatere se želja izraža kakor polarno nasprotje: nočejo se 

vključiti in nočejo napredovati. Tudi ta odpor je nezavedni odziv, saj gre 
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za iskanje pozornosti in priznanja, ki izvira iz naših prvih stikov s starši 

ali skrbniki.  

Ne glede na to, kako si prizadevate, da bi prikrili svojo željo po pozornosti 

in priznanju, in ne glede na to, kako jo opravičujete, pozorno opazovanje 

razkrije nepristnost tega vedenja. Najžalostnejše je, da lahko v vsem 

življenju ne dosežete ničesar, kar bi bilo izraz pristnega navdiha. Ne 

zmenite se za uvid (notranje) in kar naprej padate pod vpliv 

zunanjosti(zunanje).  

Če samo pomislite, da bi nekaj časa vložili v samoopazovanje, lahko sprožite 

vrtinec čustvenih stanj, na primer krivde. Lahko celo verjamete, da je 

sebično, če poskrbite zase. To je zato, ker sodobna družba, ki temelji na 

času, pričakuje, da boste delovali kot ura. Sodobni svet je brenčeče 

izkustvo. Pričakuje se, da boste živeli odvisni del celotnega družbenega 

mehanizma.  

Način življenja, v katerem stremite po priznanju in pohvali, se je tako 

zasidral v vaše izkustvo, da je težko prepoznati pomanjkanje pristne osebne 

volje. Redko dobite priložnost, da razvijete sposobnost, ki poganja voljo 

za vedenje, neodvisno od tega, kar se dogaja okoli vas. Le redko spoznate, 

kako malo volje imate. Če bi vas iztrgali iz sedanjega okolja in vas posadili 

na idiličen samoten otok, kjer bi za družbo imeli le srčne želje in ne 

drugih ljudi in živali, bi zapadli v depresijo in umrli. Če ne bi umrli, bi 

doživeli globoko osebno preobrazbo.  

Znak pomanjkanja osebne volje je to, da rečete «da«, ko mislite »ne«, in 

»ne«, ko mislite »da«. Slaba čustvena hrbtenica je posledica dejstva, da je 

vedenje nezavedno. Če se pri tem vedenju zalotite enkrat, je povsem mogoče, 

da se tako vedete tudi v drugih situacijah vašega življenja. Tako obnašanje 

pomeni, da živite za tuje priznanje in spoštovanje. Ko naredite prvi korak 

v skrbi za sebe, kar ima lahko obliko petnajstminutnih dihalnih vaj, naletite 

na zid odpora. Čeprav je zid neviden, se zdi, da ga nikoli ne boste mogli 

preplezati. A ni tako. 

Odpor se poveča, ko drugim poveste, kaj delate. S tem tvegate, če oveste, 

da nekaj delate zase. Večinoma govorite o tem, da bi si pridobili podporo 

iz zunanjega sveta, da bi dobili potrditev, da je vaš trud vreden in 

primeren.  

Na začetku procesa prisotnosti si boste želeli o tem govoriti z drugimi in 

željo po potrditvi zamaskirali v splošen pogovor. Ko se tako vedete, 

odkrijete, da ima prisotnost smisel za humor. Prisotnost vašo nagonsko željo 

po potrditvi oteši tako, da vam na pot pošlje ljudi, ki dajejo komentarje, 

kakor je: » Dihalne vaje delaš? Dihati zna pa res vsak ha ha.« Drugi bodo 

rekli: » Joj, tudi jaz sem to počel. Ne pomaga.« » To tehniko pa poznam. Ne 

deluje.« » Zakaj bi se vračal v preteklost?« Življenje je treba živeti 

zdaj.« » Tudi jaz bi se rad ukvarjal s temi rečmi, a se moram ukvarjati z 

resničnim življenjem.« Če od nikogar ne dobite potrditve in če se ne znate 

osrečiti sami, se dihalnih vaj lotite z večjim odporom.  
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Če vam drugi povedo, da je izvajanje procesa prisotnosti krasno in plemenito, 

boste dihalne vaje izvajali z lahkoto, saj boste lahko povedali, kako vam 

gre, in dobili pohvalo. Toda to ni pristno. Na tak način ne razvijete 

svobodne volje.  

Če želite, da proces obrodi sadove, ga morate izvajati od znotraj. Vsakim 

se lahko zgodi, da drugim po pomoti pove za svoje počutje. To je naše skupno 

zaznamovano, privzeto, nezavedno vedenje. Upajte, da s tem ne boste 

izgubljali preveč energije. Na koncu je samopotrditev vse, kar potrebujete 

za pristen vpliv. 

Zavestno se potrudite, da se bomo na potovanje podali zase. Vse, kar dosežete 

znotraj sebe, koristi svetu, skozi katerega se premikate.  

Vi ste tisti, ki si morate dati priznanje za svoj trud,  

ker ne morete oddajati, česar nimate v sebi. 

Prva nagrada, ki si jo morate podariti, je osebna volja, volja da delujete 

v skladu s svojim uvidom ne glede na to, kaj zaznavate v zunanjem svetu. Ta 

sposobnost je eden od sadežev, v katerih začnete postopoma uživati, če 

dvakrat dnevno izvajate petnajstminutne dihalne vaje. Če dihate zase in ne 

za »druge«, postaja za vsako vajo vaša volja močnejša.  

Doslednost kljub zunanjim motečim elementom 

je recept za krepitev osebne volje. 

Ni treba, da drugi razumejo vašo odločitev za vstop v proces prisotnosti. 

Praznovanje ima smisel samo za tiste, ki so pripravljeni na pristen premik 

v izkustvu.  Včasih se boste morali potruditi, da boste razumeli, zakaj 

izvajate dihalne vaje, in vse drugo, kar je povezano s procesom. To je 

normalno. Protislovje je v tem, da tudi če se um obnaša kakor bog, še vedno 

ne more razumeti dejstva, da ste sami odgovorni za vse svoje izkušnje v 

življenju.  

Um razume samo grajanje. Če se vaše izkustvo ne ujema z umskim izdelanimi 

načrti in urniki, lahko odgovornost preložite na nekoga ali nekaj drugega.  

Zato se dejavnosti prepustite, ne da bi vedeli, zakaj. Vsak dan izvedite 

dihalno vajo ne glede na vse. Dnevne dihalne vaje se seme rastline, ki jo 

iščete: intimen odnos s prisotnostjo z zaznavnim izkustvom zavedanja 

sedanjega trenutka.  

Pomaga vam, če se prav posebej posvetite dihalni vaji. To je vaš čas. 

Najboljše bo, če nalogo izvajate vsak dan ob istem času in na istem mestu. 

Znano pomirja nemiren um, doslednost pa krepi voljo. 

Vaše izkustvo med procesom bo spokojno, če se odločite, da vsak dan začnete 

in končate z dihalno vajo. Pomaga vam ohranjati zbranost in razumnost, kajti 

z njo začnete in končate trenutke budnosti. Ko odnosu z dihalnimi vajami 

podelite pomembnost v vsakdanjiku, položite temelj za preporod osebne volje. 

Pristna volja ne temelji na ničemur in nikomur drugemu. Poraja se v vas in 



 7 Proces prisotnosti – program DELETE 

v njej je sposobnost preobrazbe in izboljšanja kakovosti sedanjega izkustva 

in še mnogo več. 

 

PRISOTNOST IN OSEBNI IZRAZ 

Od rojstva dalje nas učijo, da je osebnost tista, ki nas dela drugačne od 

drugih. Učijo nas, da je osebnost povezana z videzom, vedenjem in 

življenjskimi okoliščinami. Zato se poistovetimo s telesom, vedenjem in 

okoliščinami, ki jih izkušamo. Čeprav osebni izrazi tvorijo našo trenutno 

izkustvo, ne povedo kdo smo.  

Kdo torej smo? Kaj na nas je stalno in kaj imamo skupnega z drugimi? Kaj je 

skupno vsemu človeštvu? 

Narava izkustva neprestano spreminja obliko in kakovost. Oblika izkustva 

prevzame obliko, ki temelji na preteklih čustvenih stanjih, mislih, besedah 

in dejanjih, kakovost izkustva pa je odvisna od tega, kako si te reči 

razlagamo. Izkustvo pride in gre, neprestano se spreminja, »mi« ostajamo, 

sodelujemo, opazujemo in izpričujemo. Pred desetimi leti je bilo naše 

izkustvo drugačno, toda del nas, ki je izkušal takrat, je v tem trenutku še 

vedno tukaj.  

Spoznanje, da se izkustvo neprestano spreminja, 

je pomembno, ker nas uči,  

da lahko spremenimo kakovost našega izkustva,  

če z njim nismo zadovoljni.  

Spoznanje gre v osrčje procesa prisotnosti. Pri pustolovščini ne gre za 

spreminjanje tega, kar smo, kar smo  bili in kar bomo. Gre za spremembo 

kakovosti izkustva. 

Proces prisotnosti temelji na stališču, da ne moremo spremeniti tega, kar 

smo, ker smo večna prisotnost, ki se ne spremeni. Za zdaj sprejmimo nesmrtno 

kakovost kot pojem. Toda, ko odkrijemo, kako se zavestno odtrgamo od večno 

spreminjajočega se izkustva, izkustveno zaznamo, da se mi, ki se izražamo 

in, ki izkušamo, ne spreminjamo. Kar se ne spreminja, je večno!  

MED PROCESOM SMO VABLJENI, DA SPOZNAMO, KAR SMO ŽE,  

IN SICER TAKO, DA SE INTIMNO POVEŽEMO S SKUPNO PRISOTNOSTJO. 

Nekateri prisotnost imenujejo »opazovalec«. To je zato, ker opazuje vse in 

zato tudi ve za vse, kar se je zgodilo, med našim življenjem. Ko vstopimo v 

zavedanje sedanjega trenutka, odkrijemo tudi, da prisotnost ve, kar se še 

bo zgodilo.  

Ko razvijemo zavestni odnos s prisotnostjo, spoznamo naslednje: 
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 Prisotnost ne pozna ovir. To pomeni, da ima prisotnost sposobnost prenesti 

v izkustvo točno tiste okoliščine, ki jih potrebujemo, da v nas sprožijo 

zavedanje potlačenih bremenečih čustev, ki jih moramo z njo zavestno 

povezati. Zavedanje sedanjega trenutka krepimo, ko se na tisto, kar 

prisotnost razkriva, odzovemo zavestno in to z njo povežemo.  

 Prisotnost nam želi le najboljše. Prisotnost pozna samo sebe in celo nas 

pozna bolje, kakor se poznamo sami. Ko se ji predamo, se predamo izkustvu, 

ki se dogaja. Prisotnost nadzoruje naše izkustvo, ki ni le tehtno, ampak 

tudi nujno.  

 Prisotnost v nas je enaka prisotnosti v drugih živih bitjih. Prisotnost je 

poenoteno polje zavedanja, ki zajema vse, zato je naša pristna osebnost 

skupna vsemu življenju. Prisotnost je naša skupna povezava z življenjem. 

 Prisotnost v nas ne posreduje. Prisotnost se dejavno vključuje v tiste vidike 

izkustva, ki se jim zavestno predamo. Učenje predajanja je najpomembnejša 

naloga in ena ključnih lekcij procesa. Če prisotnost prosimo, da nam v nekem 

vidiku pomaga, in potem »sami skušamo to narediti«, dosežemo nasprotni 

učinek.  

Najprej zgoraj navedena spoznanja dobite v obliki umskih pojmov, za katere 

se odločite, ali jih bomo sprejeli ali ne. Toda, ko krepite zavedanje 

sedanjega trenutka oziroma postajate vse bolj prisotni v sedanjem izkustvu, 

dobite, kar potrebujete, da do resnice pridete izkustveno. Ta spoznanja 

ostanejo v vas. Krepko zavedanje sedanjega trenutka redko izzveni.  

Z dihalnimi vajami, zavestnimi odzivi in zaznavnimi orodji, razvijete 

intimen odnos s prisotnostjo in spoznate, da je tisto, kar imate že od 

otroštva za svojo osebnost, nepristno. Vaša odrasla osebnost se od pristne 

prisotnosti razlikuje po tem, da gre v veliki meri za izdelano pretvarjanje 

oziroma za nezaveden odziv na nepovezano zaznamovanost.  

Proces prisotnosti omogoča zaznati, da vidik, po katerem se razlikujemo od 

drugih, naš prečudoviti osebni izraz vibracijskega, in v katerem lahko zmotno 

prepoznamo pristno osebnost, vodi v omejitev, ločitev in razdelitev. Proces 

nam pomaga spoznati, da se, če se poistovetimo zgolj z zunanjimi osebnimi 

izrazi kot so videz, vedenje in življenjske okoliščine, se omejimo in ločimo 

od prisotnosti, neskončne, skupne, vibrirajoče živosti, ki teče skozi 

življenje.  

Če osebnost zasidramo zgolj v izraz, temelji na interpretaciji. 

Interpretacija je izdelana iz preteklih izkušenj, podob prihodnosti ter 

mnenju in razumevanju drugih.  

Nismo zgolj telo ali vedenje, prav tako nismo okoliščina našega sedanjega 

izkustva. Naš zunanji izraz je začasno in stalno spreminjajoče se telesno, 

umsko in čustveno potovanje. Čudovito bi bilo, če bi ga lahko zadržali, a 

potovanje teče dalje, mi pa ostajamo. Natančnejša opredelitev tega, kar smo, 

je, da smo to, kar imamo skupnega s celotnim življenjem.  
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Kaj je tisto, kar imamo skupnega s celotnim življenjem? 

IZKUSTVO PRISOTNOSTI  

Preprosta dihalna vaja procesa prisotnosti omogoča izkustvo zavedanja 

prisotnosti z zavedanjem sedanjega trenutka. Toda umsko telo je odporno 

proti takemu izkustvu, ker v njem ne vidi smisla. Če mu ugodite, vas ovira 

pri izvajanju procesa. Če se med vajami zavedate naslednjega, se naučite 

obiti norčije umskega telesa: 

1. NE GLEDE NA VSE DIHATE BREZ PREMORA. To si morate dobro zapomniti. Vaše 

osebno izkustvo prisotnosti med dihalnimi vajami se krepi z dolžino dihalne 

vaje. Med dihalno vajo mora biti vaše dihanje ritmično povezano ne glede na 

vse. Izkustvo prisotnosti se krepi postopoma z vsakim trenutkom, ko je vaše 

dihanje povezano. Takoj ko naredite premor in vaše dihanje postane 

nepovezano, zavedanje prisotnosti izgubi moč. V tem primeru se lahko zgodi, 

da ste izgubili zavedanje sedanjega trenutka, ki ste ga krepili med dihalno 

vajo. Krepkega učinka dihalne vaje ne morete izgubiti, če začnete delati 

premore. Lahko pa izzveni vaše zavedanje »bivanja s prisotnostjo«.  

 

Zato med dihalno vajo dihajte brez premora ne glede na vse. 

 

Če morete na stranišče ali se pokriti, to naredite brez da bi prekinili 

dihalno vajo. Če si morate izprazniti nos, zakašljati, zazehati ali narediti 

požirek vode, to naredite, potem pa nadaljujte vajo. Ko se na površje pojavi 

potlačeno čustvo in morate zajokati, si dovolite to izkustvo. Ko se konča, 

nadaljujte dihanje. 

2. MED VAJO OSTANITE TELESNO MIRNI. Zavedanje prisotnosti ne ustvarjate zgolj 

z zavestnim zveznim dihanjem, ampak tudi z ohranjanjem telesne mirnosti. 

Vse telesno med vajo, z izjemo dihanja, je bodisi sproščanje bremenečega 

čustva, bodisi poskus uma, da bi vas odvrnilo od izkustva, v katerem 

pozornost opozarja nase. Zato se ne zmenite na željo po premikanju in se 

osredotočite na zavestni odziv. (»Jaz sem tukaj sedaj v tem.«)in na dihanje. 

Izogibajte se praskanju, presedanju, zibanju, izvajanju jogijevskih 

položajev, mrmranju in govorjenju. Vse to je dramatiziranje. Dramatiziranje 

je nenaden odhod iz zavedanja sedanjega trenutka. Na potovanju skozi proces 

prisotnosti se boste izkustveno srečali s prisotnostjo le z ravnovesjem med 

vdihom in izdihom. Druge telesne dejavnosti so dramatiziranje ne glede na 

to, kako pomembne se zdijo umu. Zavedati se morate, da so tišina, mirnost, 

zavestno zvezno dihanje in um, osredotočeno na zavestni odziv, osnovni pogoj 

za pot v zavedanje sedanjega trenutka. Vse drugo je motnja.  

NAPREJ,  NAVZNOTER IN NAVZGOR 

Izkustva zavedanja sedanjega trenutka ne morete izsiliti, lahko pa zanj 

položite temelj. Izkustvenega srečanja s prisotnostjo se začnete zavedati, 

ko to najmanj pričakujete. To kaže slabo plat pričakovanj.  
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Vsak trenutek vsakega dne v procesu šteje. Z vsakim zavestnim zveznim dihom 

je proces blažji in hkrati tudi učinkovitejši. Spodbuja vas, da čim bolj 

izkoristite vsako priložnost za intimno povezavo s prisotnostjo prek uporabe 

zavedanja sedanjega trenutka. Ko vzpostavite to povezavo, se vse postavi na 

svoje mesto.  

Ko se pripravite na posamezne vidike procesa, izboljšate kakovost celotnega 

izkustva. Proces je čustven preporod v izkustvo, za katero se vam je zdelo, 

da obstaja, ampak ga nismo mogli doseči. Proces prisotnosti je priložnost, 

da sežete navznoter in sprožite premikanje vzročnih dogodkov, ki vam 

omogočijo, da ponovno vzpostavite pristnost, iskrenost in intimnost v vseh 

vaših srečanjih.  

Nihče ne more tega storiti namesto nas. 

To ni bilo mogoče v preteklosti in tudi v prihodnosti ne bo. Sami ste 

odgovorni za kakovost izkustva. Vaše stopinje nas vodijo k vzročnemu 

vplivanju na kakovost izkustva.  

Ko zjutraj končate dihalne vaje, je koristno, da občutek zavedanja sedanjega 

trenutka vzdržujete cel dan. Pomagajte si takole:  

 čez dan ozavestite dihanje, ki vas bo spomnilo, da si v mislih ponovite 

zavestni odziv tekočega tedna. Ko se spomnite tedenskega zavestnega 

odziva, nekaj minut zavestno zvezno dihajte.  

S tem, ko ostanete telesno in umsko prisotni ves dan, je veliko večja 

verjetnost, da se boste na tisto, kar povezujete, odzvali bolj zavestno 

kakor pa nezavedno. Zavedanje sedanjega trenutka prenesete v dnevne 

dejavnosti, ki jih prepojite s prisotnostjo.  

Ne glede na to, kako se prilagodite na proces, še vedno izkušate trenutke 

zmedenosti in nezbranosti. Zmedenost in nezbranost sta znaka, da je čustveno 

breme začelo prihajati na površje. Bremena se na površju pojavijo, ko ste 

pripravljeni, da jih povežete. Povežete jih, » če ste z« njimi, ne pa če 

skušate kakor koli spreminjati vaše izkustvo. Neprijetni občutki so dokaz, 

da se proces dogaja, kakor je treba. Ker nam prisotnost pomaga pri procesu, 

nam ni naloženo več, kolikor smo sposobno nesti. Manj pa tudi ne. 

S TEM SMO KONČALI PRVI TEDEN!  


