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3.1 - Vračanje k dihu 

 

Pozdravljeni in dobrodošli v tretjem dnevu.  

V zadnjih dveh dneh smo se ukvarjali s čuječnostjo pri dihanju. Naučili smo 

se, kako biti pozorni na dih – na občutke med dihanjem. In seveda opazili 

smo, kako sproščujoče je to stanje. 

Torej opazovanje občutkov v telesu, ko vdihnemo in izdihnemo. 

Danes pa se bomo dotaknili še nečesa – naučili se bomo, kako delati z 

»Begajočim« umom. 

 

 

 

Prav gotovo se opazili, da medtem ko ste vadili pozornost na dihanje, je vaš um zelo 

pogosto pobegnil stran od dihanja.  

Um zelo rad odide v preteklost in razmišlja o stvareh, ki smo jih naredili ali pa so nam jih 

naredili drugi. Brska po prijetnih, ali manj prijetnih spominih. 

Pobegne pa tudi v prihodnost, kjer načrtuje in razmišlja o stvareh, ki jih še moramo ali naj bi 

storili. 

 

To je naš um in to um počne. 

Zagotovo vas njegovi sprehodi zmotijo. Kaj kmalu dobite občutek, da nekaj ne počnete 

dobro. Pojavi se dvom v pravilnost vašega pristopa. 

Ko se um sprehaja, vi ne počnete popolnoma nič narobe. 

  

 

Sprehajanje je to, kar um počne. To si dobro zapomnite. 

 

 

 

Ko prakticiramo zavedanje toka diha, se osredotočimo na občutke, ki nastajajo v telesu. Čez 

čas, pa um samo od sebe, ne da bi se tega sploh zavedali odtava drugam.  

In ko to naredi in ko to opazimo nas seveda v tistem trenutku morda popade dvom ali jeza.. 

A nikar – že zavedanje, da je um odtaval je napredek.  

Um je odtaval. Zaznamo, da se namesto v toku dihanja nahajamo v določenih mislih.  
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Kaj storiti? 

 

Enostavno: Recite si »Aha, zdaj sem se izgubil/a v mislih« in se vrnite nazaj na dihanje. 

Pozornost le nežno vrnemo na točko dihanja. Dihanje je seveda naše notranje sidro, kamor 

se znova in znova vrnemo. Tja se vrnemo vsakič, ko um odtava in se izgubimo v mislih, ki jih 

uma predlaga. 

Seveda pa se pri tem ne poslužujemo kritike, jeze ali dvoma, da ne delamo pravilno. 

 

 

Nežno in prijazno – potrpežljivo  

se znova in znova vračamo nazaj. 

 

 

Na tem mestu pa mi dovolite, da poudarim še nekaj:  

Poleg pozornosti na dihanje, je tu pomembna tudi potrpežljivost, ki nakazuje še en korak 

naprej. Pomembna je potrpežljivost do sebe – gre za naš odnos, povezanost z izkušnjo, ki se 

dogaja. 

 

 

Gre za gradnjo odnosa, ki sloni na ljubeči prijaznosti do sebe. Je brez 

presojanja, kritike in samokritike. 

 

 

 

 

 

 


