
                          Техниката „БлагоПокой”

1) Седни  удобно  и  затвори  очи.  Остави  ума  да  се  пошляе  където
пожелае.  Осъзнай  за  какво  мислиш.  Просто  наблюдавай  мислите,
докато преминават през екрана на ума. Тяхното съдържание не е
важно.  Просто  осъзнай,  че  имаш  мисли.  Забележи,  че  отвъд
мислите  ти  е  пространството  изпълнено  с  нищо.  А  сега  дай
възможност на своето съзнание да се пренесе в пространството
отвъд мислите. 

   Докато  осъзнаваш  това  пространство,  понякога  мислите  ще  се
завръщат.  Щом  разбереш,  че  съзнанието  ти  е  ангажирано  с  мисли,
просто  го  пренасочи  обратно  към  пространството  отвъд  мислите.
Недей  да  негодуваш  срещу  мислите  или  да  се  опитваш  насила  да
задържиш съзнанието си там. Не е нужно. Просто направи следното:
когато разбереш, че  съзнанието ти е  ангажирано с мисли,  нека без
усилие  и  по  един  лесен  начин  да  се  премести  отново  към
пространството отвъд или между мислите. Прави го в рамките на 2
до 3 минути . . .

2) А сега осъзнай как се чувстваш. Ще имаш някакво приятно усещане,
някакво хубаво чувство.  То може да бъде усещане за лекота или
разширяване,  чувство за  тишина или мир.  Възможно е  дори  да
почувстваш радост, любов или блаженство.  Понякога там е само
чистото осъзнаване без да го съпътства някакво чувство.  Можеш
да  кажеш:  „Ами  аз  нищо  не  чувствам.”  Това  е  много  хубаво.
Чистото  осъзнаване  на  нищото  е  твоето  Благочувство.  Няма
значение какво Благочувство имаш, просто започни лесно да го
осъзнаваш. Това хубаво чувство, този мир или лекота, радост или
пълнота, или дори усещането за нищо, е твоето Благочувство.

   Бъди внимателен за Благочувството. То ще се промени. Наблюдавай
го, за да видиш как ще се промени. Благочувството може да се засили
или да утихне; може да се промени в друго Благочувство; може съвсем
да изчезне, така че да остане осъзнаването за чистото осъзнаване или да
се появят отново мисли. Разбереш ли, че мислите отново са се появили,
просто  върни  отново  своето  съзнание  нежно  към  Благочувството.
Продължавай  да  наблюдаваш  Благочувството  по  този  лесен  начин
още 1 до 3 минути . . .

3)  Сега осъзнай Благочувството така, както го усещаш: тишина,
мир,  радост,  блаженство,  лекота,  безграничност,  състрадание,
благоговение,  нищо  и  т.н. Бъди  много  внимателен  към  него.
Наблюдавай го с ясна, спокойна бдителност както котката дебне
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пред  мишата  дупка.  Взирай  се  в  Благочувството,  като  че  ли  е
миша  дупка,  за  да  видиш  какво  има  вътре. Докато  гледаш
внимателно в Благочувството, то ще започне да се разтваря или да
изчезва подобно на лека мъгла в ясна слънчева светлина. Взирай се в
Благочувство,  докато се  разтваря,  за  да видиш какво има там.
Когато  то  се  разтвори,  там  има  само  покой,  неподвижност.
Осъзнай този покой.

   По-късно покоят ще бъде заместен от мисли. Няма проблем, всичко е
наред. Когато мислите се завърнат, нежно дай възможност на своето
съзнание  да  се  върне  към  покоя.  Ако  той  не  е  налице,  осъзнай
Благочувството, след това се вгледай в него, за да откриеш покоя, който
те  очаква  там.  Можеш  дори  да  се  вгледаш  в  мисълта.  Когато
внимателно  наблюдаваш  мисълта,  тя  също  ще  се  разтвори  в  покоя.
Продължавай да осъзнаваш покоя още 1 – 3 минути . . .

4) А сега,  лесно и ясно осъзнай покоя.  Наблюдавай го така,  както
котката дебне пред мишата дупка. Взирай се в покоя, като че ли
той  е  мишата  дупка,  за  да  видиш  какво  има  вътре.  Когато
внимателно се  вгледаш в покоя,  откриваш още по-голям покой.
Вгледай се ясно в по-големия покой, за да видиш дори още по-дълбок
покой. Продължавай с лекота, но и с голямо внимание да се взираш
във  все  по-дълбокия  и  по-дълбок  покой.  Ако  съзнанието  ти  се
прехвърли  върху  мислите  или  Благочувството,  отново  го  върни  в
покоя и в още по-дълбокия покой.  Прави го в продължение на 1 – 2
минути.
 

5) С лекота и внимание осъзнай покоя. Осъзнай цялото си тяло. Сега
осъзнай покоя в него. Осъзнай главата си и покоя. Осъзнай гръдния
си  кош  и  покоя.  Осъзнай  ръцете  си,  краката  си  и  покоя.
Продължавай с осъзнаването на различните части от тялото си,
както и покоя в тях. Прави го в продължение на 1 минута . . .

   А сега, отново осъзнай покоя в своя ум. Вгледай се в този покой, за да
откриеш по-дълбокия покой. Остани така около 10 – 15 секунди, а  след
това бавно  отвори очи.  С  отворени очи осъзнай цялото си тяло и
покоя. Погледни някакъв предмет пред себе си и осъзнай покоя. Открий
друг предмет и покоя. Осъзнай пространството, изпълващо стаята и
покоя. Осъзнай това пространство, всички предмети и покоя.

6) Стани  от  стола  и  осъзнай  покоя.  Започни  да  изследваш
заобикалящата  те  среда  използвайки  всички  сетива.  Докосни
стола  или  стената  и  осъзнай  покоя.  Подуши  въздуха  и  покоя.
Погледни нещо цветно и покоя, нещо скучно и покоя. Вкуси нещо и
осъзнай покоя. Сега вдигни ръка с длан сочеща към теб. Осъзнай
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как се чувства ръката ти, докато едновременно осъзнаваш покоя.
Осъзнай  пространството  между  ръката  и  очите  ти,  и  покоя
съдържащ  се  в  това  пространство.  Осъзнай  пространството
мужду теб и ръката ти, отстрани и зад ръката, а после осъзнай
покоя в това пространство и в ръката едновременно.  Осъзнай, че
стоиш в стаята обграден от стените и пространството между
тях и осъзнай покоя във всичко това. Виж как Земята се носи из
мрака на космическото пространство и осъзнай покоя в Земята и
космоса.  Виж  цялото  мироздание,  всяко  сътворено  нещо,
съдържащо  се  в  едно  блестящо  космическо  яйце,  носещо  се  из
безкрайния простор на космоса и осъзнай покоя,  както във всичко
сътворено, така и в безкрайния космос.

7) Върни се и седни спокойно и в неподвижност, със затворени очи за
около  1  минута .  .  .  Позволи  отново  на  своето съзнание  да  се
пренесе  в  покоя.  Вгледай  се  внимателно  в  този  покой,  за  да
откриеш по-дълбок и дори още по-дълбок покой. Този абсолютен
покой,  който  осъзнаваш,  се  нарича  БлагоПокой.  А  сега,
осъзнавайки  БлагоПокоя,  потърси  някакво  отражение  на
Благочувството. То е там. Някакъв деликатен импулс на радост,
удоволствие,  състрадание,  блаженство,  мир или любов,  някакво
нежно  приятно  чувство.  Като  листо,  плаващо  върху  водите  на
тихо езеро, твоето Благочувство нежно разклаща повърхността на
БлагоПокоя, създавайки вълнички от Себе си, вълнички на еуфория,
на радост,  на  доброта или хармония,  които се  разливат навън,  в
твоя ум, тялото ти, стаята, по цялата земя и в цялото мироздание.
Поседи спокойно, осъзнавайки този нежен, всепроникващ импулс на
цялостност още толкова, колкото ти е приятно...

   А сега, позволи на ума си да поскита, където си иска. Остани така още
около 20 – 30 секунди или повече, ако ти харесва и след това бавно отвори
очи. Обърни внимание по какъв начин усещаш и тялото, и ума. Какво е
различното в начина, по който се чувстваш? Леко се огледай наоколо. По
какъв  начин  се  е  променило  твоето  възприятие?  Как  те  кара  да  се
чувстваш?  И  накрая,  осъзнай  БлагоПокоя  и  след  това  открий
Благочувството в този покой . . . И се наслаждавай.
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