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Medytacja w ujęciu praktycznym 
 
 

Łacińskie słowo meditatio oznacza: „zagłębianie się 
w myślach, rozpamiętywanie, rozważanie”. Medytacja to proces 
psychiczny, który cechuje koncentracja uwagi na określonym, 
wybranym obiekcie. Obiektem, czyli tematem medytacji mogą 
być: przedmiot, zjawisko, sytuacja, aktywność, doznanie itp. Ze 
względu na różnorodność obiektów medytacji, wyróżniamy 
wiele metod medytacyjnych.  

Medytacja wywodzi się z yogi, indyjskiego systemu religijno-
filozoficznego, propagującego rozwój sprawności fizycznej 
i psychicznej w celu wyzwolenia się od wszelkich ograniczeń 
ciała i umysłu. Następnie przejęta i rozwijana przez buddyzm 
(system ZEN), którego wyznawcy dążą do wyzwolenia się od cierpień, wywoływanych 
przez pragnienia. W religiach takich jak: chrześcijaństwo, islam, judaizm, funkcję 
medytacji pełni modlitwa, która również cechuje się bardzo silną koncentracją myśli. 
Przeprowadzone w ostatnich latach badania neuroobrazowe z wykorzystaniem 
elektroencefalografii (EEG) oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), 
wykazały analogiczną aktywność poszczególnych obszarów mózgu u osób 
pogrążonych zarówno w głębokiej medytacji, jak i żarliwej modlitwie, niezależnie od 
wyznawanej religii czy pochodzenia 

Medytację można sobie wyobrazić, jako skupianie promieni słonecznych w ognisku 
soczewki: to intensywna koncentracja myśli na jednym, wybranym temacie. Stan ten 
jest możliwy do osiągnięcia, dzięki przejęciu pełnej kontroli nad działaniem umysłu, 
czyli myślami. Przez mózg medytującego powinny przepływać tylko takie myśli, które są 
przez niego pożądane. Kiedy umysł zdoła się utrzymać wystarczająco długo na 
przedmiocie koncentracji i przychodzi to bez specjalnego wysiłku oraz bez zakłóceń 
w postaci innych myśli, to wówczas mówimy o medytacji. W skrócie: medytacja to 
ukierunkowanie uwagi na wybranym obiekcie, z pominięciem bodźców nieistotnych oraz 
zakłócających (dystraktorów). 

Można wyróżnić trzy ogólne cele medytacji: 
1. filozoficzno-egzystencjalny – osiągnięcie, utrzymywanie i pogłębianie zrozumienia 

rzeczywistości – istoty i sensu istnienia własnego oraz całego wszechświata 
(oświecenie); 

2. poznawczy – rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi – istoty samego 
mechanizmu medytacji oraz cechy wszystkich świadomych procesów psychicznych; 

3. psychofizjologiczny – poprawa stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. 
 
Dzięki ćwiczeniom medytacyjnym, organizm osiąga stan głębokiego odprężenia 

i relaksu. Dochodzi do rozluźnienia mięśni szkieletowych oraz głębokich, a także 
naczyń krwionośnych. U osób w stanie medytacji zaobserwowano: uspokojenie akcji 
serca, spowolnienie metabolizmu, zmniejszenie ilości kwasu mlekowego we krwi, 
zwiększenie oporności skóry (GSR) i zmianę reaktywności elektrycznej mózgu. Dzięki 
medytacji uzyskuje się stan umysłu, który rejestrowany jest, jako koherencja 
(zgodność) wewnątrzpółkulowych i międzypółkulowych fal mózgowych. Wszystkie te 
czynniki wskazują na zmniejszone obciążenie organizmu, ułatwiając odpoczynek 
i zmniejszając niepokój. 
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Praktyki medytacyjne ułatwiają pozbycie się natrętnie pojawiających się 
negatywnych uczuć, myśli i wyobrażeń. Zmniejszają zatem obciążenie organizmu 
stresem i wzmacniają zdrowie psychiczne. Dzięki temu medytacja jest obecnie 
z powodzeniem stosowana, jako narzędzie w terapii psychologicznej. 

Medytacja przynosi więc odpoczynek – odprężenie psychofizyczne oraz uwalnia od 
szkodliwych następstw napięć codziennego życia. Nie może jednak być traktowana, 
jako sposób ucieczki przed rzeczywistymi problemami i trudnościami. Zadaniem 
medytacji nie jest oderwanie nas od codziennego życia, ale umożliwienie pogodnego 
spotkania z rzeczywistością. Medytacja wywołuje większą wrażliwość na otoczenie, 
zarówno gdy chodzi o przyrodę, jak i relacje z innymi ludźmi. To stan spokoju, uwagi 
i gotowości, zasadniczo różny od leniwego, półświadomego stanu umysłu w trakcie 
zwykłego odpoczynku lub drzemki. 

Jak już wspomniano na wstępie, występuje wiele rozmaitych metod medytacyjnych. 
Ze względu na stopień wysiłku, wyróżnia się medytację aktywną i bierną. Medytacja 
aktywna (świadoma) polega na skupieniu uwagi na wybranym obiekcie – w rezultacie 
motywacji świadomej. Wymaga znacznego wysiłku w postaci aktu woli, a często także 
przełamania oporów wewnętrznych. Jest charakterystyczna dla systemu yoga. 
Medytacja bierna (mimowolna) nastawiona jest na bierny odbiór obrazu 
rzeczywistości. Wykonuje się ją jakby bez wysiłku. O jej ukierunkowaniu decydują 
naturalne cechy obiektu, który bez zamiaru medytującego, przyciąga jego świadomość. 
Ten sposób medytacji jest charakterystyczny dla taoizmu, chińskiego systemu 
filozoficznego, propagującego ideę biernego poddawania się naturalnemu porządkowi, 
panującemu w przyrodzie i w społeczeństwie. 

Ze względu na ukierunkowanie, wyróżnia się medytację skierowaną do wewnątrz 
i medytację skierowaną na zewnątrz. Medytacja skierowana do wewnątrz polega na 
wyłączeniu się z otaczającej rzeczywistości. Charakterystyczna jest szczególnie dla 
systemu yoga. Medytacja skierowana na zewnątrz polega na otwarciu się w kierunku 
otoczenia, mając na celu zjednoczenie się z nim. Używana jest zwłaszcza w taoizmie. 

Ze względu na cele i cechy, wyróżnia się medytację trwałą, podzielną i zmienną. 
Medytacja trwała polega na utrzymywaniu uwagi na jednym obiekcie przez dłuższy 
czas. Idealna medytacja trwała to taka, w której wszystko, co nie wiąże się 
bezpośrednio z jej tematem – obiektem, przestaje dla osoby medytującej istnieć. 
Medytacja podzielna polega na utrzymywaniu uwagi równocześnie na kilku obiektach 
lub na kilku jednocześnie wykonywanych czynnościach. Medytacja zmienna polega na 
szybkiej zmianie obiektu medytacji. 

Ponieważ celem medytacji jest doprowadzenie do zjednoczenia ducha z ciałem, 
a następnie jednostki z otoczeniem, zatem również formy medytacji uwzględniają 
stopniowanie działań, a jednocześnie postępów w rozwoju psychofizycznym. 
Medytacja siedząc charakteryzuje się nieruchomym ciałem przy bardzo intensywnym 
wysiłku psychicznym. Natężenie wysiłku psychicznego w tej formie jest o wiele większe 
od pracy ciała. Medytacja chodząc (spokojny spacer dookoła pomieszczenia lub na 
łonie natury) i medytacja w kontrolowanym ruchu (w trakcie ćwiczeń technicznych), 
to dwie dynamiczne formy, w których stopniowo dąży się do osiągnięcia równowagi 
między wysiłkiem psychicznym i fizycznym. Najwyższą formę medytacji stanowi 
medytacja w życiu codziennym, przytomność przejawiana we wszystkich 
czynnościach życia codziennego. Jej charakterystyczną cechą jest pełna zdolność 
zdawania sobie sprawy z określonej aktywności swego ciała i umysłu, jak również 
aktualnego stanu otoczenia. 
 
Przykłady ćwiczeń medytacyjnych: 
1. Koncentracja na patrzeniu – przy zamkniętych oczach, skupiamy uwagę na 

patrzeniu w ciemność, z odrzuceniem wszelkich innych doznań i myśli. 
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2. Koncentracja na procesie – przy zamkniętych oczach skupiamy uwagę na 
procesie – ciągu zdarzeń, np. analizujemy wydarzenia danego dnia, drogę na 
trening, przebieg zawodów czy własnej aktywności w wybranej dziedzinie. 

3. Koncentracja wzroku na wybranym punkcie – metoda ta składa się z dwóch faz: 
a) z otwartymi oczami, bez mrugania wpatrujemy się w punkt znajdujący się 

w odległości około 1 metra od oczu na podłożu lub ścianie – skupiając na nim 
uwagę, z wyłączeniem wszystkich innych doznań i myśli, 

b) zamykamy oczy i obserwujemy pojawienie się tego samego punktu – skupiając 
na nim uwagę, jak w poprzedniej fazie. 

4. Koncentracja aktywna – polega ona na skupieniu uwagi na procesie z otwartymi 
oczami i wzrokiem utkwionym w jednym punkcie. 

5. Rozlewanie wzroku – z otwartymi oczami, bez poruszania nimi i bez mrugania, nie 
koncentrujemy wzroku na jednym wybranym punkcie, lecz staramy się patrzeć 
jednocześnie na wszystko, co znajduje się przed nami. Uwagę skupiamy na 
wymienionej czynności całkowicie, z odrzuceniem wszelkich innych doznań i myśli. 
Jest to znakomite ćwiczenie czujności. 

6. Koncentracja na liczeniu oddechów – z otwartymi oczami koncentrujemy uwagę 
na liczeniu oddechów. 

7. Koncentracja na śledzeniu procesu oddychania – z otwartymi oczami, 
koncentrujemy uwagę na śledzeniu procesu oddychania, ale bez liczenia oddechów. 
Metoda ta szybko prowadzi do harmonijnej współpracy umysłu z ciałem. Ma ona na 
celu stymulację odczuwania stanu jedności psychofizycznej. 

8. Koncentracja na jedności z otoczeniem za pośrednictwem oddychania – 
z otwartymi oczami odczuwamy, jak powietrze wpływa przez nozdrza, rozchodzi się 
po ciele, wypełnia nas, a później przy wydechu stopniowo wychodzi – znowu łącząc 
się z otoczeniem. 

9. Medytacja z mantrą bez wysiłku – po przyjęciu zrelaksowanej pozycji siedzącej, 
pozostając w bezruchu, z zamkniętymi oczami, staramy się zauważyć to wszystko, 
co pojawia się w naszym umyśle. Pozwalamy pojawiać się emocjom, myślom 
i impresjom spontanicznie, bez ingerencji z naszej strony. Początkowo odczuwamy 
przepływający oddech. Śledzimy każdy wdech i wydech, tak aby nie pominąć 
żadnego z nich. W drugiej fazie praktyki zaczynamy powtarzać mentalnie mantrę: 
„wdech – wydech”. Z czasem mantra „powtarza się sama”, bez wysiłku z naszej 
strony. 

10. Medytacja wewnętrznej ciszy – po przyjęciu zrelaksowanej pozycji siedzącej 
kierujemy uwagę na strumień pojawiających się myśli. Staramy się zauważyć 
początek i koniec każdej z nich, tak aby przez krótki moment doświadczyć przerwy 
między dwiema myślami. Staramy się utrzymać to wyciszenie od myśli przez coraz 
dłuższy czas. W pewnym momencie pojawi się zupełna cisza wewnętrzna. 
Utrzymujemy ją, starając się rozszerzać jej doświadczanie na cały otaczający nas 
świat. Dalszym celem jest rozszerzenie tego doświadczenia na działania dnia 
codziennego. 
W celu oddania charakteru praktyk medytacyjnych, szczegółowo zostanie omówiona 

tylko pierwsza metoda – koncentracji na patrzeniu. Jest to podstawowy, najprostszy 
sposób nauki koncentracji, a zarazem wstęp do wszelkich innych ćwiczeń mentalnych, 
których nie da się zastosować bez wcześniejszego wykształcenia umiejętności 
odpowiedniego skupiania się. Metoda ta rozwija umiejętność koncentracji uwagi 
w każdych warunkach. Ćwiczenie to polega na skupieniu uwagi na patrzeniu 
w ciemność z zamkniętymi oczami, z wyłączeniem wszystkich innych myśli. Jego istotą 
jest maksymalna koncentracja uwagi na jednym działaniu – patrzeniu. Jest to więc 
koncentracja psychiczna na określonej czynności ciała, będąc tym samym przejawem 
stanu jedności psychofizycznej. 
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Aby osiągnąć pożądany efekt, należy tak dalece skoncentrować umysł i ciało, aby 
inne doznania, pochodzące np. ze zmysłów czucia, słuchu i węchu itp. zupełnie do nas 
nie docierały. Ideałem w tym ćwiczeniu jest osiągnięcie stanu, w którym stracimy nawet 
świadomość otoczenia i w pełni zjednoczymy się z wszechświatem. 

Ludzie Zachodu mają zwykle kłopoty z prawidłowym utrzymaniem siedzącej 
postawy medytacyjnej. Dlatego też muszą przejść przez bolesny proces prób, aby 
w doświadczalny sposób nauczyć się prawidłowego siedzenia. Klęczymy na obu 
kolanach, rozstawionych na szerokość barków. Stopy mogą leżeć na podłożu jedna 
obok drugiej, lub jedna z nich może być ułożona sklepieniem na podbiciu drugiej. Tułów 
ustawiony jest pionowo. Aby doprowadzić kręgosłup do pozycji wyprostowanej, należy 
wygodnie ułożyć pośladki na piętach oraz wypchnąć do przodu biodra i tułów. Główną 
osią tej bardzo stabilnej pozycji jest pionowy kręgosłup. Głowa, jako przedłużenie 
tułowia, jest również ustawiona pionowo. 

Jeśli siedzimy wyprostowani, wówczas organy wewnętrzne znajdują się 
w prawidłowych pozycjach i mogą właściwie funkcjonować. Opadanie ciała i garbienie 
pleców powoduje nacisk na narządy i przez to zaburzenie w ich funkcjonowaniu. 
Zakłócona jest wówczas praca żołądka, jelit, wątroby i nerek, a także proces 
oddychania. Ponadto niewłaściwie ustawione kręgi naciskają na rdzeń kręgowy i nerwy, 
powodując zakłócenia w funkcjonowaniu układu nerwowego. Zwiększa się przez to 
napięcie nerwowe oraz mięśni całego ciała. Ciało i umysł są ściśle sprzężone, zatem 
każde zakłócenie funkcji fizjologicznych nieuchronnie wpływa na umysł, pozbawiając go 
jasności, skupienia i spokoju. 

Wyprostowana pozycja siedząca sprzyja trawieniu i innym czynnościom 
fizjologicznym, przeciwdziała senności oraz zwiększa koncentrację. Ma również 
olbrzymie znaczenie psychologiczne. Siedzenie w prawidłowej pozycji umożliwia nam 
bowiem odczuwanie spokoju, dostojeństwa, siły i wielkości. Pozycja siedząca podobna 
jest do góry lub piramidy i przez to daje nam poczucie mocnego zakorzenienia 
w podłożu i tym samym pełnej jedności z otoczeniem. Barki są ustawione na wprost – 
nie mogą być napięte. W tym celu łokcie cofamy w tył. Ciało od pasa wzwyż nie może 
być napięte czy skrępowane. 

„Dla wielu ludzi spokojne siedzenie jest niewygodne, gdyż przywykli do trwonienia 
swojej energii w bezużytecznych działaniach, które są ucieczką od życiowych 
problemów. Siedzenie nie tylko powstrzymuje ich od rozpraszania energii, lecz zmusza 
również, aby spojrzeli do wewnątrz i zobaczyli siebie w całej nagości – by ujrzeli twarzą 
w twarz problemy, przed którymi pragną uciec.” (P. Kapleau: „Zen: Świt na Zachodzie”) 

Ręce ułożone są na udach w taki sposób, aby palce lewej dłoni spoczywały na 
palcach prawej dłoni. Wnętrzami dłonie zwrócone są ku górze. Czubek palca 
wskazującego lewej dłoni styka się z miejscem, z którego wyrasta palec wskazujący 
prawej dłoni. Każdy palec pokrywa odpowiadający mu palec drugiej ręki. Kciuki lekko 
stykają się ze sobą czubkami. W ten sposób ułożone dłonie umieszczamy na górnej 
płaszczyźnie ud tak, aby swymi kantami dotykały podbrzusza. Dłonie leżą zatem płasko 
– poziomo, a kciuki - patrząc z góry – znajdują się nad palcami wskazującymi, nie 
dotykają tułowia. Takie charakterystyczne ustawienie rąk wywodzi się 
z dalekowschodniej tradycji i nie jest przypadkowe: ma powodować poczucie 
koncentracji, spokoju i równowagi. 

Wzrok skierowany jest w punkt na podłożu pod kątem około 45 stopni. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia przy metodach wymagających zamknięcia oczu, 
powoduje szybkie i bezowocne zmęczenie wzroku oraz utrudnia osiągnięcie 
zamierzonych efektów.  

Usta powinny być zamknięte, ale bez zaciskania zębów. Język dotyka lekko do 
górnych zębów oraz podniebienia. Dzięki temu w ustach utrzymuje się wilgoć. Nadmiar 
śliny należy zwyczajnie połykać i się tym nie przejmować. 
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Oddech powinien być uregulowany, czyli poddany dyscyplinie tak samo, jak całe 
ciało. Jest on ściśle uzależniony od pozycji ciała. Nieprawidłowa pozycja powoduje 
zakłócenia procesu oddychania, natomiast prawidłowa – niejako naturalnie stymuluje 
jego prawidłowy przebieg. Zarówno wdech, jak i wydech przebiegają przez nos. Proces 
oddychania powinien być maksymalnie spokojny i tak naturalny, żeby nawet nie zdawać 
sobie z tego sprawy. 

Jest to najprostsza metoda medytacji, ponieważ koncentrowanie się na czynności, 
którą w danej chwili wykonujemy, tzn. na patrzeniu z zamkniętymi oczami, jest 
najłatwiejsze w porównaniu z innymi technikami. Ponadto zamknięcie oczu sprzyja 
skupieniu, ponieważ ogranicza ilość rozpraszających nas wrażeń, dostarczanych ciągle 
przez zmysł wzroku. Całkowite wyłączenie się z odbioru wrażeń zewnętrznych jest 
bardzo trudne. Umysł ludzki bez przerwy atakuje bowiem kawalkada galopujących 
myśli. Mózg człowieka pracuje bez chwili przerwy, nawet w czasie snu. Wystarczy 
zresztą tylko przez minutę wniknąć z zamkniętymi oczami w to, co odbywa się w naszej 
jaźni, aby przekonać się, że przez mózg stale przepływa nieprzerwany potok 
różnorodnych, zazębiających się myśli. Nie chcą one bynajmniej poddawać się woli 
człowieka i co chwila wyłamują się spod narzuconej im dyscypliny. 

Wykonując omawiane ćwiczenie należy dzielnie walczyć z wszelkim roztargnieniem 
i chaotycznie napływającymi myślami. Nie wolno dać się im ponieść poprzez 
zaangażowanie w ich treść. Każdy moment powstawania niepotrzebnej myśli należy 
więc czujnie wychwytywać i natychmiast, choćby największym wysiłkiem woli, zmuszać 
się do jej zaniechania i porzucenia – powracając tym samym do istoty ćwiczenia: 
koncentracji na patrzeniu. 
Bardzo pomocne jest tu uporczywe utrzymywanie w świadomości wyłącznie jednej, 
właściwej mantry: „Patrzę! Patrzę! Patrzę!! Tylko patrzę!!!”. Myśl ta, początkowo ledwo 
dostrzegalna pod pianą roztargnienia na powierzchni umysłu, z czasem rosnąć będzie 
coraz pewniej, aż w końcu pozostanie tylko ona.. Efektem całkowitego zaangażowania 
się w tę czynność będzie pełne zjednoczenie, stopienie się z nią. 

Pomimo tak dużego nacisku na patrzenie, w trakcie powyższej czynności nic się 
jednak nie widzi, ani nawet nie zamierza zobaczyć. Nieprzypadkowo przecież patrzymy 
w ciemność, mając oczy zamknięte. Może się to wydawać paradoksalne, ale właśnie 
o to chodzi. Wykonując to ćwiczenie, nie tyle należy bowiem patrzeć, co raczej 
odczuwać patrzenie, być świadomym tej czynności. A możliwe jest to właśnie wtedy, 
kiedy nic szczególnego nie widzimy, gdy naszej świadomości nie zakłóca odbiór 
wzrokiem jakichkolwiek obrazów. 

Za rozsądne uważa się rozpoczynanie indywidualnych medytacji od praktyk 
kilkuminutowych. Później sami poczujemy pragnienie wyjścia poza te granice czasowe. 
Jako maksimum można zalecić pół godziny, które nie stanowi dla ćwiczącego 
nadmiernego obciążenia, a zarazem wystarcza do osiągnięcia zakładanego celu. Nie 
wyklucza się oczywiście przedłużenia medytacji poza te pół godziny, ale tylko wtedy, 
kiedy odczuwamy wewnętrzną tego potrzebę. Czasu trwania medytacji nie należy nigdy 
ściśle z góry zakładać. Ćwiczenie to należy stosować tak długo, na ile pozwala nam 
wewnętrzna, spontaniczna potrzeba. Na początku poprzestać można na medytacji raz 
w tygodniu. Z czasem zaś naturalnie – pod wpływem nawyku - utrwali się w nas 
potrzeba stosowania jej codziennie. 

 
 
Świadomość jest podstawą i warunkiem powodzenia wszelkich celowych 

działań, w tym również w zakresie psychicznego doskonalenia się. 
 


