
                                       Упражнението „Входна Техника”

   Седнете наудобен стол някъде, където няма да бъдете безпокоени в продължение на 10-20
мин. Затворете очи и оставете мислите си да блуждаят за около 10-20 сек. Сега прехвърлете
в ума си поредица от положителни думи. Няма значение дали си ги представяте зрително
или  слухово.  Ето  примери  за  такива  думи:  тишина,  безмълвие,  покой,  мир,  радост,
блаженство,  екстаз.  Можете  да  видите  или  да  чуете   и  други  думи,  като:  светлина,
любов, състрадание, пространство, безкрайност, чиста енергия, битие или благодат.
След  като  стигнете  до  края  на  списъка  от  положителни  думи,  прехвърлете  го  отново.
Спокойно  изберете  някоя  дума,  която  привлича  вниманието  ви.  Сега  трябва  само  да  я
наблюдавате, без напрежение. Просто съсредоточете вниманието си върху нея и изчакайте
да видите какво ще се случи. 
   Докато  наблюдавате  думата,  съвсем  невинно  и  без  да  се  опитвате  да  и  влияете,  тя
постепенно ще се промени по някакъв начин. Може да стане по-голяма, по-ярка или по-
звучна.  Може  да  започне  да  пулсира  или  да  избледнее,  и  дори  да  изчезне  напълно.
Предварително не може да се  знае какво точно ще стане с нея,  но това е без значение.
Вашата задача е просто да наблюдавате, без да упражнявате контрол или да се месите по
какъвто и да било начин. Все едно гледате телевизия, само че мислено, с вътрешното си око.
Има ли нещо по-лесно от това?
  Докато наблюдавате думата, умът ви може да се зарее сред някакви мисли или пък да
започнете  да  се  вслушвате  в  звуци,  долитащи  някъде  отстрани.  Възможно  е  за  миг  да
забравите,  че  изпълнявате  Входната  техника.  Възможно  е  и  мислите  да  ви  завладеят
напълно, понякога в продължение на цели минути. Няма страшно. Ако това се случи, щом
осъзнаете,  че  сте  престанали  да  наблюдавате  думата,  просто  най-безгрижно  я  намерете
отново. Това е всичко! Силата на Входната техника е в нейната простота и невинност.
   И накрая,  възможно е да забележите,  че на моменти думата изчезва.  Всичко е наред.
Просто  наблюдавайте  пространството,  което  остава  след  нея.  Ще  откриете,  че  това  е
празнотата, където се намира Чистото Осъзнаване. Тази празнота не е цел. Тя е само една от
многого промени, които ще претърпи вашият ум. Не след дълго думата ще се завърне от
самосебе си. Или ще се превърне в друга дума. Това също не бива да ви тревожи. Просто
приемете новата и я наблюдавайте, или се вслушвайте в нея, както правехте с предишната.

     Упражнявайте Входната техника в продържение на 10 – 20 мин. Когато приключите,
не  бързайте  да  отворите  очи  и  веднага  да  хукнето  по  задачи.  Постойте  малко  със
затворени  очи.  Отделете  1-2  минути,  за  да  се  протегнете  и  да  се  подготвите  за
ежедневието.  В  противен  случай  има  голяма  вероятност  да  почувствате
раздразнителност и дори главоболие. 
   Изпълнявайте тази техника поне веднъж всеки ден. А два пъти дневно ще даде четворен
резултат. Най-подходящото време е сутрин рано, веднага след събуждане. Повторното
изпълнение е хубаво да се извърши по-късно през деня, може и преди лягане. Така ще се
разсеят  натрупаните  през  деня  стрес  и  напрежение,  пък  е  и  един  отличен  начин  за
осигуряване на здрав сън. 
   Входната техника освен тренировка за спиране на мисленето, е и перфектен начин да
развие безпристрастния наблюдател в себе си. 

     Пожелавам ви осъзнат живот и приятни мигове с тази вълшебна техника! 


