
Zakaj proces prisotnosti?
To je eden najbolj celovitih, varnih in učinkovitih 
pristopov, ki vodijo v srečanje s Sabo, s svojim najbolj 
intimnim in hkrati najbolj spregledanim naravnim 
temeljem našega bivanja – PRISOTNOSTJO. Domovanje 
v polju prisotnosti naredi naša življenja resnično ŽIVA, 
saj brez stika s svojo prisotnostjo prevzamejo vajeti 
pogojeni vzorci funkcioniranja, ki nam puščajo občutek 
nezadovoljstva, megle in odtujenosti od življenja. 

Michael Brown 
PROCES PRISOTNOSTI je preprost, naraven in ne 
zahteva nobenih poprejšnjih predznanj. Temelji na 
isto imenski knjigi avtorja Michaela Browna, ki je 
dolga leta raziskoval, kako si lahko v življenju pomaga 
– predvsem ob soočanju z eno od najbolj bolečih in 
medicinsko neozdravljivih bolezni. Edino »zdravilo«, ki 
ga je našel, je bil povratek v zavedanje svoje prisotnosti 
in vsa svoja spoznanja je strnil v knjigi, ki jo je podaril 
nam: da si lahko v življenju na ta način pomagamo tudi 
sami in ukrepamo.
Njegovo fantastično delo je podprl tudi Eckhart Tolle, 
ki je v posvetilu njegovi knjigi zapisal: “Jaz sem vam 
razložil pomen moči življenja v sedanjem trenutku. 
Michael Brown vam opisuje KAKO lahko to dosežete.”

Osvetlitev lastnih “senc” in namestitev v 
prisotnosti
Ko se v življenju vedno znova znajdemo v situacijah, ki 
nas »vržejo s tira«, se nam ob tem porajajo ista vprašanja: 
“Zakaj se mi to dogaja? Zakaj znova in znova, čeprav že 
vse razumem, vidim, vem...?” PROCES PRISOTNOSTI 
nam ponudi ključ do dokončne razrešitve nezavednega 
delovanja preko celovite reorganizacije na našem 
miselnem, čustvenem in telesnem nivoju. Brez tega 
naših “senc” (nerazrešenih čustenih bremen) ne bomo 
prepoznali oz. začutili v njihovi polnosti in posledično 
se bodo vračala in klicala po naši pozornosti, po 
svoji razrešitvi. Poleg tega nas avtor knjige uči kako 
prepoznati našo najbolj dragoceno (in spregledano) 
naravno kvaliteto - PRISOTNOST ter se v njej pravilno 
»namestiti«. Zavedanje sedanjega trenutka pomeni 
ODPRTA VRATA V OSEBNO SVOBODO, ki jo večinoma 
iščemo na napačnem koncu...

PROCES 
PRISOTNOSTI

Zakaj proces prisotnosti v skupini?
Deset tedenski proces nam omogoči potovanje v intimno srečanje s Sabo. 
Izvajamo ga lahko tudi sami, vendar avtor sam spodbudi, da si v tem času 
poiščemo podporo pri drugih sopotnikih skozi PROCES PRISOTNOSTI, ker:
•	 nam da to moč, da vztrajamo; 
•	 ko delimo med sabo svoje izkušnje, ugotovimo, da se nam dogajajo zelo 

podobne stvari, da torej v svoji izkušnji nismo osamljeni. Zato svoje 
doživljanje dojemamo manj osebno in gremo dosti globlje in lažje »skozi«; 

•	 ob morebitnih večjih izzivih, s katerimi se lahko srečujemo v procesu 
prisotnosti, dobimo v skupini dodatno podporo in izkušnje lažje 
integriramo; 

•	 ob poslušanju ostalih udeležencev lahko prepoznamo nekatera doživljanja, 
ki smo jih prej pri sebi spregledali in tako zaobjamemo še širši spekter 
delovanja procesa;

•	 s pozornim poslušanjem vsakega posameznika širimo lastno zavedanje, 
obenem pa mu nudimo neprecenljivo podporo.

Tehnika, ki je tako naravna in preprosta...
PROCES PRISOTNOSTI od nas zahteva le, da dvakrat na dan 15 minut 
zavestno zvezno dihamo in preberemo besedilo, namenjeno posameznemu 
tednu, ki vsebuje vse potrebne smernice, ki nam usmerijo pozornost na 
določen aspekt samoraziskovanja. S tem utrjujemo tudi 3 bistvene lastnosti, 
ki so potrebne na poti samospoznanja: doslednost, sočutje in odgovornost.

Moje izkušnje s procesom prisotnosti in skupinami
Sama sem PROCES PRISOTNOSTI opravila že večkrat, saj sem ob tem 
vedno znova poglabljala svoja spoznanja, opažala izjemne učinke na svoje 
življenje in ga počasi polno integrirala v svoj vsakdan. Že kdaj prej, kadar 
sem ga izvajala skupaj s svojimi znanci in prijatelji, sem razumela, zakaj 
avtor spodbuja, da to potovanje prehodimo skupaj. Potovanje skozi proces 
v skupini pa se je v medsebojnem povezovanju in dopolnjevanju izkazalo za 
presenetljivo bogato, široko in globoko. Meni in udeležencem je ponudilo 
neprecenljivo darilo - radost, ko vidimo, kako naša življenja zopet zažarijo 
in oživijo.

Se želite pridružiti skupnemu potovanju skozi  
PROCES PRISOTNOSTI TUDI VI?
Vabim vas na predstavitveno srečanje v četrtek, 23. 2. 2017 ob 17. uri,  
v Osrednjo knjižnico Celje, Muzejski trg 1a (oddelek Glasba-film), 
kjer vam bom predstavila veličasten proces nazaj k Sebi in morda boste 
začutili, da je to tisto, kar iščete in potrebujete, ter se pridružite novi skupini, 
ki bo skupaj potovala v SVOBODO in RADOST ŽIVLJENJA. 

Srčno vabljeni na SREČANJE S SEBOJ V DRUŽBI Z MENOJ!
Romana Strašek  
prijava in informacije: 041 264 468



Da se lotiš Procesa Prisotnosti zahteva pogum. Podobno, kot bi stal 
na pečini nad reko in premišljeval ali bi naredil ta skok. Čeprav veš, 
da te bo reka odnesla nekam, kjer bo razgled lepši in tok mirnejši, 
veš tudi to, da te najprej čakajo brzice in hlad, v katerem pristaneš. 
Mnogi se zato odločijo, da bodo skok prestavili na čas, ki bo “boljši”. 
A najboljši čas je ZDAJ.
Proces je v resnici zaveza, ki jo daš sebi, da si boš namenil čas. Sama 
še nisem sprejela lepše odločitve v življenju kot to, da sem redno 
hodila na zmenke s sabo.
Ne glede na to, da sem se v preteklosti veliko ukvarjala s sabo, sem 
se tokrat začutila na čisto nov način. Končno sem lahko prisluhnila 
svojemu otroškemu delu in s svojo predano prisotnostjo začela gra-
diti odnos s sabo. 
Mnogokrat to, kar sem čutila ni bilo prijetno, je bilo pa nujno po-
trebno. Veliko podporo sem našla v tedenskih srečanjih naše sk-
upine in seveda pri Romani, glavni plavalki Procesa. Draga Romana, 
zdelo se mi je, da si vedno nekje prisotna in da od daleč spreml-
jaš, kako mi gre. Čutila sem tvojo predanost in zaupanje v Proces, 
zato sem lahko zaupala tudi sama. In ko so se pojavile drame ter 
odpori, si me nežno vodila skozi, da sem lahko prišla ven. Včasih je 
bil dovolj le tvoj globok pogled. Včasih le to, da si čutila z mano …
S procesom pa sem dobila tudi odlično orodje – zvezno dihanje. Še 
vedno ga uporabljam, čeprav je proces že zaključen (le-ta se nikoli 
zares ne zaključi). Dihanje je zame še vedno kot zmenek, ki ga imam 
s svojim notranjim otrokom. Takrat sem res z njim in takrat gradiva 
odnos, ki ga do sedaj nisva imela.
Skupaj z ostalimi plavalci sem zaključila proces. Čudovit je občutek, 
ko vidiš, kako se je vsak izmed nas počasi spreminjal in gnetel. Vsak 
ima svojo izkušnjo, a nekaj nam je skupno. Ustvarili smo več jasnos-
ti in povezali tiste dele nas, ki so dolgo čakali na objem. 

MAJA

Proces prisotnosti je čudovita izkušnja, je potovanje skozi in je po-
tovanje vase, je darilo in je delo. Delo na sebi. Na trenutke zelo boli. 
Je ozaveščanje stvari, dogodkov, ki so bili skriti globoko v meni. 
In so me zaznamovali, močno zaznamovali.
Le z ozaveščanjem, potovanjem skozi in vase pa sem lahko stvari 
občutila, predelala, oprostila in spustila. Ponosna sem nase, da sem 
zdržala vseh deset tednov.
Proces prisotnosti je zame orodje za boljši danes in je odpiranje 
novih dimenzij lastnega bivanja tukaj in zdaj.
DANES vidim trezno in jasno. DANES sem JAZ in lepo mi je. Tudi 
moje fizično počutje je odlično. Pred procesom sem redno jemala 
protibolečinske tablete, zdaj tega ne rabim več.
Hvala Romana in hvala skupinici! Moje drage sopotnice, brez vas 
bi bilo veliko težje. Skupaj smo si odpirale oči... Tudi VE ste moja 
ogledalca. Hvala za to.
Priporočam iz vsega srca!!!

ANDREJA G.

S procesom prisotnosti sem se srečala prvič. V življenju sem vedno 
iskala terapevte, ki bi mi na najlažji način pomagali razumeti zakaj 
se mi določene situacije pojavljajo, zakaj nimam dobrega odnosa s 
starši, zakaj se ne čutim, zakaj ne razumem kaj se pomeni imet rad 
in še...
Na poti mi je pomagalo veliko tehnik, vendar le za kratek čas. Pri 
procesu prisotnosti je bilo nekaj drugače. Temeljil je na lastnem 
delu, doslednosti in vztrajnosti. Ob pomoči voditeljice Romane 
in ostalih sopotnic sem spoznavala sebe na nov in globji način. 
Spoznavanje je spodbujalo povezovanje in osvobajanje ter sočutje 
do sebe in drugih. 
Proces prisotnosti bi zase poimenovala Nov začetek in ga toplo pri-
poročam vsakomur. 
Romana in sopotnice hvala vam za podporo in doživetje.

BRIGITA 

Kar nekaj časa sem oklevala, ali naj pričnem proces prisotnosti v sk-
upini ali sama. Na koncu me je prepričalo dejstvo, da so se skupini 
pridružili celo tisti, ko so sami že šli enkrat ali dvakrat samostojno 
skozi proces. Kaj kmalu pa sem tudi na lastni koži izkusila prednosti 
skupinskega potovanja. 
Bogastvo različnih izkušenj mi je pomagalo bolje prepoznati lastno 
pot in vse težave pri razumevanju besedila so v skupini dobile svoj 
epilog. Še posebej takrat, ko sem mislila, da vse razumem in delam 
prav. Razpored naših srečanj ne bi mogel biti boljši, saj sem imela 
vedno priložnost najprej sama naredit korak v nov teden in tedens-
ko vajo doživeti na lastni koži, v drugi polovici tedna pa sem lastno 
izkušnjo pomembno nadgradila še s spoznanji v skupini. Romana je 
odlično organizirala naša srečanja, tako da smo vsi dobili priložnost 
deliti s skupino, kar smo želeli, in posledično prejeti, kar smo potre-
bovali za pot naprej. 
Neverjetno, kako se je dinamika individualnih dogajanj v procesu 
iz tedna v teden spreminjala! Najbolj pa sem vesela dejstva, da smo 
ne glede na vse, do konca procesa prišli skoraj vsi udeleženci oz. 
udeleženke. Zame je bil to največji dosežek vztrajnosti in iskreno 
sem prepričana, da mi brez podpore skupine in Romane ne bi uspe-
lo priti do konca. Ne ker ne bi zmogla, ampak ker sem vmes enos-
tavno že ocenila, da je to to in da ne potrebujem več. Toda čeprav 
so se biseri procesa kazali že tekom desettedenske poti, je bilo na-
jvečje darilo pogled na prehojeno pot po desetih tednih vztrajno-
sti in zaznava bistvene spremembe v vsakodnevnem občutenju in 
dojemanju sebe ter sveta. Na našem zadnjem srečanju sem z vso 
gotovostjo videla, kako drugačno, bolj pristno je moje življenje zdaj. 
Moj namen ob začetku procesa je (ne da bi v desetih tednih sploh 
mislila ali se osredotočala nanj!) na koncu bil dosežen in po skoraj 
treh tednih po zaključku lahko še vedno z gotovostjo vidim in živim 
rezultate. Iz tega zmagoslavnega občutka že komaj čakam ponov-
no udeležbo v procesu, saj zdaj na lastni koži vidim, kako resnično 
deluje. Kako ne morem več gledati proč, ampak sem se sposob-
na soočat z resnico lastnih občutkov. Kako ne želim več prelagati 
odgovornosti na druge ali prevzemat tuje odgovornosti nase. Kako 
osvobajajoče in vzpodbudno je čutiti lastno moč in se s prebujenim 
pogumom soočati z izzivi življenja. Kako tolažilno je vedeti, da je 
resnično vse, kar potrebujemo in iščemo že v nas! In da je vse, kar 
je, tu z razlogom in da je vse tako kot bi v tem trenutku naj bilo. To 
so spoznanja oz. občutenja, ki mi jih je proces prisotnosti prinesel 
in zasidral v zavedanje. 
Ob vsem tem na koncu čutim le še globoko hvaležnost, da sem 
odkrila, z Romanino pomočjo vstopila in bila nežno, a odločno 
vodena skozi proces prisotnosti. Hvaležna vsem udeleženkam, da 
smo skupaj rasle in v svoji rasti podpirale druga drugo, da smo na 
koncu vzcvetele v bogat šopek izkustev, prebojev, zmag. Še bi! :)

KLAVDIJA

Skozi proces prisotnosti sem šla tretjič, tokrat s podporo v skupini. 
Vsak proces mi je dal bolj globoko spoznavanje in zavedanje sebe, 
v skupini pa je to potekalo še bolj intenzivno, saj  je veliko tega kar 
je ostalo skrito in si ni želelo soočenja, prišlo na dan ravno ob sk-
upinski podpori in izredno spretnem vodenju skupine. Sem zelo 
hvaležna, da sem lahko bila del skupine in toplo priporočam vsem, 
ki želijo izvedeti več o sebi.

ANDREJA S.

M N E N J A  U D E L E Ž E N C E V


