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Тази книгата се посвещава на всички, чийто дух и тяло са 
преминали през изпитания. Дано откриете отново своята 

цялост и заживеете леко и щастливо.. 
Джефри Бантли

На майката Земя, от чиято безкрайна мъдрост и щедро 
тяло покълва всяка форма на живот. Дано винаги ме 
изпълват смирение и благодарност за множеството £ 

дарове и дано остана достойна за свещеното £ напътствие.
Уенди Милстайн
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Вие живеете в или със своето тяло?
И по двата начина, разбира се (и по много други). 

Представете си как живеете по-щастливо и пълноценно 
в и със своето тяло – не само физическото – ами в целостта 
си на човешко същество. 

Възможно ли е отношенията ви с вас самия, другите и 
света да се задълбочат и да станат по-богати, когато се 
научите как да живеете в тялото си с по-голяма осъзна-
тост и съпричастност и приложите на дело наученото?

Отговорът на следния изключително интересен въпрос: 
Каква е в момента връзката ви с вашето тяло?, може да 
направи живота ви много по-щастлив и удовлетворяващ. 

Често ли се чувствате свързани с тялото си или по-ско-
ро връзката с него е прекъсната?

Дали мислите ви относно вашето тяло не са изпълнени 
с осъждане и критики? Или се обуславят от интерес и лю-
бопитство?

Страх и неприязън ли определят отношението ви към 
вашето тяло? Или отношението ви се основава на благо-
дарност и състрадание?
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Никак не е трудно да се почувствате смутени заради 
тялото си. В днешно време и особено в съвременната кул-
тура, няма човек, който да не е засипан от объркани и често 
противоречиви напътствия за това какво е да си истински 
и завършена личност. 

Заобиколени сме отвсякъде от изображения на идеали-
зирани тела, които са едновременно прелъстителни, от-
блъскващи, вълнуващи, плашещи, дори ужасяващи. 

Рекламни послания, които често подвеждащо внушават, 
че благоприятстват здравето и доброто общо състояние, 
ни оставят (преднамерено) с впечатлението, че каквото 
и да е физическото (или емоционално, психологическо, дори 
духовно) състояние, то не е достатъчно добро и ние трябва 
да го подобрим (най-вече с помощта на продукта на рекла-
миращия)!

Много – ако не и повечето – хора разполагат с твърде 
малко точна и нова информация за последните научни от-
крития относно удивителните връзки между ума и тялото 
и каква роля играят тези връзки за подобряването на здра-
вето и изграждането на щастието.

Заради тези силно въздействащи на ума и пробужда-
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щи страховете ви внушения често имате чувството, че 
вътрешно сте разбит и раздробен и ден след ден, миг след 
миг, не сте в състояние да изживявате живота си като ця-
лостно човешко създание.

Но пътят към по-доброто здраве и по-щастливия живот 
в това ви тяло – съществуването ви във вашето тяло да е 
по-осъзнато във всеки ден и миг – нито е толкова недостъ-
пен, нито толкова далечен, колкото си представяте. 

Дали ще откриете този път отчасти зависи от това 
дали ще признаете, че хората са цялостни същества, кои-
то обитават тела, които се променят. От своя страна 
телата им са съставени от други по-малки тела (атоми, 
молекули, клетки, тъкани, органи и така нататък) и съ-
щевременно принадлежат към съвкупности от по-големи 
тела (двойки, семейства, групи, видове, и накрая всички 
живи създания). Между умът и тялото ви съществува сил-
на взаимовръзка (и всъщност те съвсем не са така катего-
рично разделени, както внушават понятията), а потокът 
на преживяванията ги свързва и с по-големи (и малки) един-
ства около (и във) вас.

Затова дали ще откриете своя път към по-доброто здра-
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ве и по-щастливото обитаване на вашето тяло зависи от 
това, доколко и как изживявате настоящето. Усещането ви 
за цялостност се засилва когато с всеки свой дъх буквално 
увеличавате и развивате удивителна взаимовръзка между 
чувствата и функциите на тялото ви и потока на вашите 
мисли, емоции и внимание. 

Съсредоточеност

Какво бихте казали, ако възможността да откриете 
по-голямо щастие и да подобрите здравето си във 

всеки аспект от вашия живот, докато се занимавате с все-
кидневните грижи към вашето тяло, зависи само от внима-
нието, което целенасочено, добронамерено и без да съдите 
посвещавате именно на настоящия момент?

Съсредоточаването е основно човешко качество, което 
може да бъде развито с упражнения. Да бъдете съсредоточе-
ни означава да обръщате съзнателно внимание, без да съди-
те, с възприемчив и дружелюбен дух. 

Може да съсредоточите вниманието си както към свое-
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то тяло, така и към по-малките „тела“, които то включва, 
а също и по-големите „тела“, към които принадлежи. 

Много важно е и че може да съсредоточавате внимание-
то си (добронамерено и със съчувствие) и върху своето тяло 
както когато е болно или изпитва болка, така и когато е 
здраво и жизнено. 

Упражненията в тази книга ви подтикват да откриете 
как деликатното, без предварителни нагласи внимание, съ-
средоточено в настоящия момент и към вашето тяло във 
всичките му аспекти, може да ви подготви за необикновено-
то – и носещо по-голяма отплата – изживяване на същест-
вуването във вашето тяло, както и на самия живот.  

Присъствие, намерение, всеотдайност

В другите ни книги от поредицата Пет ценни минути, 
ви предложихме лесни, достъпни, изградени на съсре-

доточеността упражнения, които се изпълняват за „пет 
минути време“ и въпреки това притежават силата корен-
но да преобразяват живота ви. 
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Тези упражнения въздействат чрез тласъка, който ви 
дават да излезете от неосъзнатите и автоматизирани на-
вици на ума и тялото си, да се освободите от влиянието на 
припряността, тревогата и инерцията на задълженията, 
разсеяността и отвличащите вниманието събития.

Щом престанете да се движите на автопилот и волево 
насочите изцяло вниманието си към сегашния миг, вие се 
връщате към единственото място, където в действител-
ност се случва живота – тук, в настоящия момент, където 
имате възможността да изживеете себе си, другите и жи-
вота по-пълноценно и истински.

Подходът „Пет ценни минути“ е прост и се състои от 
три елемента: присъствие (което се основава на съсредото-
чеността), намерение и всеотдайност.

Присъствате в настоящия момент по-съзнателно кога-
то сте съсредоточени, имате ясно определено намерение и 
въз основа на присъствието и намерението с всеотдайност 
извършвате определена дейност или упражнение.

Тези три елемента са едновременно ключа към вашите 
„пет ценни минути“ и средството да превърнете петте 
минути от обикновен период време, измерван по часовник 
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във време, когато се чувствате живи, напълно обновени и 
изпълнени с възможности. 

В другите ни книги прилагаме принципите на съсредо-
точеността, определяне на намерението и всеотдайност-
та – под формата на лесни петминутни упражнения – към 
теми, които се появяват от деня до вечерните часове, в 
различни служебни ситуации и любовта. 

Тази книга иска от вас да приложите силата на при-
съствието, ясно поставеното намерение и всеотдайното 
действие към пълноценното изживяване на вашето тяло; а 
още по-точно казано да изследвате съзнателно и задълбоче-
но какво всъщност може да означава миг след миг да живе-
ете в тялото си и да бъдете свързани с другите. Ако ви се 
струват твърде сложни или прекалено опростени подходи-
те присъствие, определяне на намерението и действието 
с всеотдайност, не се притеснявайте! Ще получите много 
точни напътствия и ще можете да изследвате и усвоявате 
упражненията с удобно за вас темпо. 
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Добронамерено и осъзнато обитаване на 
собственото тяло

Вашето тяло е постоянно с вас, поне в рамките на 
този живот. И все пак постоянно съществуващата 

във всеки един момент връзка, която имате с тялото си 
може да бъде източник както на голямо удоволствие и уте-
ха, така и на болка и притеснение. 

Подходът „пет ценни минути“ предлага на всеки – зает 
или не, в крепко здраве или болен, млад или стар, жена или 
мъж, в добро разположение на духа или в страдание – пре-
красна възможност за натрупване на себепознание и промя-
на. 

Научите ли се да обитавате тялото си по-съзнателно 
и с повече добронамереност, вие ще поставите основата за 
една по-мъдра и здрава връзка с физическото си тяло и с въ-
трешния си живот. И най-вероятно ще откриете за себе си 
по-истинско и удовлетворяващо присъствие в света. 

Основните теми в тази книга са: „Да се чувстваме добре 
в своето тяло“, посветена на по-задълбоченото осъзнаване 
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на сетивното съпреживяване на вашето тяло; „Съсредо-
точеност“ разглежда начина, по който изживявате своето 
тяло в движение; „Сила за сетивата“ се занимава със засил-
ването на сетивните преживявания в  множеството техни 
проявления; накрая „Мъдрото тяло“ разглежда начина, по 
който приемате и обичате тялото си. 

Последната тема насочва вниманието върху значение-
то на обичта и съпричастността, по отношение на тяло-
то ви във всичките му различни състояния. 

Какво означава да сте част от Света

Във всеки от разделите ще откриете нови и интерес-
ни начини да бъдете в тялото си и да изследвате 

своето място в по-голямата система, съставляваща света. 
Ще ви подтикват да се забавлявате, да бъдете любопитни, 
да откривате изненадващи преживявания и да приемате 
изненади!

От вас ще се иска да размишлявате и да чувствате жи-
вота в и около тялото си по-задълбочено, без нито за миг 
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да забравяте, че земята ни води на белия свят и ни приема 
обратно и че елементите на водата, огъня и въздуха посто-
янно ни подкрепят и ни държат в течение на тайнството 
и свещените благословии на човешкия живот. 

Затова, когато и да изберете да работите с Пет цен-
ни минути за вашето тяло, стоте упражнения, които ще 
откриете тук могат да ви помогнат да преоткриете и да 
овладеете тялото си. Упражненията ще ви помогнат и да 
изградите по-истинска, по-забавна и по-мъдра връзка със 
света. Изпълнението на тези упражнения ще ви накара да 
откриете възможността да: 

- имате по-добра връзка с тялото си  и да се радвате на 
едно по-добро движение, както за тялото си, така и по от-
ношение на хода на живота ви;

- да приемете и да полагате грижи за своето здраве и 
щастие и това на другите;

- да откриете по-сигурен и гостоприемен дом в тялото 
си – и в света. 

Добре дошли в Пет ценни минути за вашето тяло!


