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9Wstêp

Prawdziwy duchowy nauczyciel niczego nie naucza

w powszechnym rozumieniu tego s³owa. Niczego nie

doda do tego, co ju¿ wiesz. ̄ adnych informacji, wierzeñ

czy zachowañ. Jedynym zadaniem prawdziwego nauczy-

ciela jest pomoc w rozpoznaniu tego, co oddziela ciê od

prawdy, tego kim ju¿ jesteœ i co ju¿ wiesz w g³êbi swego

istnienia. Duchowy nauczyciel pomo¿e ci odkryæ i ods³o-

niæ ten wymiar wewnêtrznej g³êbi, która jest pokojem.

Jeœli udasz siê do niego – czy siêgniesz po tê ksi¹¿kê –

szukaj¹c stymuluj¹cych umys³ idei, teorii, wierzeñ czy

intelektualnych analiz, bêdziesz zawiedziony. Rozczaru-

jesz siê. Innymi s³owy, jeœli bêdziesz szuka³ tylko po¿ywki

dla myœli, nie znajdziesz jej. Umknie ci prawdziwa esen-

cja nauczania, rdzeñ przes³ania, który nie le¿y w s³owach.

Dobrze jest o tym pamiêtaæ, byæ tego œwiadomym w trak-

cie czytania. S³owa s¹ niczym wiêcej jak drogowskazami.

To, do czego prowadz¹ nie mo¿e byæ odnalezione w wy-

miarze umys³u, lecz w g³êbi ciebie, w przestrzeni

nieskoñczenie rozleglejszej ni¿ myœl. Têtni¹cy ¿yciem

pokój jest jedn¹ z cech tej przestrzeni, wiêc kiedykolwiek
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w czasie czytania poczujesz go od wewn¹trz, ksi¹¿ka spe³-

nia swoj¹ funkcjê. Spe³nia j¹ podobnie, jak ka¿dy

prawdziwy duchowy nauczyciel. Przypomina ci, kim je-

steœ i wskazuje powrotn¹ drogê do domu.

Nie jest to ksi¹¿ka, któr¹ czyta siê od deski do deski, a po-

tem odk³ada. ¯yj z ni¹, siêgaj po ni¹ wielokrotnie, a co

wa¿niejsze odk³adaj j¹ czêsto. B¹dŸ z ni¹, nie czytaj¹c.

Wielu bêdzie czu³o naturaln¹ potrzebê, aby przerwaæ

czytanie po ka¿dej pauzie, aby zatrzymaæ siê, wejœæ w mil-

cz¹cy bezruch. Nieraz bardziej pomocne i wskazane

bêdzie zaprzestanie czytania, ni¿ jego kontynuacja.

Pozwól ksi¹¿ce spe³niæ swoj¹ rolê, rozbudziæ ciê i wy-

rwaæ ze starych schematów uwarunkowanego myœlenia.

Jej forma to przywo³anie i odnowienie czegoœ, co znane

by³o ju¿ w przesz³oœci – nauk duchowych przekazywa-

nych w formie sutr. Sutry s¹ pe³nymi mocy wska-

zówkami do prawdy, aforyzmami lub krótkimi powie-

dzonkami, bez konceptualnej, rozwlek³ej treœci. Indyjskie

Vedy czy Upaniszady s¹ staro¿ytnymi, uœwiêconymi

naukami, utrwalonymi w formie sutr, podobnie jak nieco

póŸniejsze s³owa Buddy. Powiedzenia i przypowieœci Je-

zusa tak¿e – kiedy zostan¹ wyjête z narracyjnego

kontekstu – mog¹ byæ traktowane jak sutry, analogicz-

nie jak nauki zawarte w Tao Te Ching – staro¿ytnej
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chiñskiej ksiêdze m¹droœci. Zaleta sutry le¿y w jej zwiê-

z³oœci. Nie rozbudza ona myœl¹cego umys³u bardziej

ni¿ to konieczne. To, o czym nie mówi, ale na co wska-

zuje jest du¿o wa¿niejsze, ni¿ literalna treœæ. Podobny

sutrze charakter pisania, szczególnie daje siê zauwa-

¿yæ w rozdziale pierwszym („Cisza & Cichy bezruch”).

Zawiera on esencjê ca³ej ksi¹¿ki i mo¿e byæ wszystkim,

czego bêd¹ potrzebowaæ niektórzy czytelnicy. Pozosta³e

rozdzia³y s¹ dla tych, którzy ¿ycz¹ sobie trochê wiêcej

wskazówek i wyjaœnieñ.

Podobnie jak staro¿ytne sutry, przes³anie zawarte

w tej ksi¹¿ce jest uœwiêcone i wywodzi siê ze stanu

œwiadomoœci, który mo¿emy nazwaæ cichym bezru-

chem. Jednak w przeciwieñstwie do sutr nie nale¿y

ono do ¿adnej religii czy duchowej tradycji, lecz jest

natychmiastowo dostêpne dla ca³ej ludzkoœci. Taki jest

jego sens i cel. Transformacja œwiadomoœci nie mo¿e

byæ d³u¿ej przywilejem kilku jednostek czy nacji, lecz

koniecznoœci¹ ca³ego rodzaju ludzkiego, jeœli ma on

przetrwaæ. W obecnym czasie zarówno dysfunkcje sta-

rej œwiadomoœci, jak i rozszerzanie i wzrastanie nowej

przyspieszaj¹ swój bieg. Paradoksalnie daje siê zauwa-

¿yæ, ¿e w tym samym czasie rzeczy pogarszaj¹ siê

i poprawiaj¹, choæ to, co gorsze jest bardziej widocz-

ne, bo robi wiêcej ha³asu.
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Podobnie jak w nauczaniu prawdziwego mêdrca czy

w staro¿ytnych sutrach, myœli zawarte w tej ksi¹¿ce

nie mówi¹ patrz na mnie, ale patrz poza mnie. Poniewa¿

zrodzi³ je cichy bezruch, maj¹ moc zabraæ ciê z po-

wrotem do niego. Wewnêtrzna cisza i wewnêtrzny

pokój to esencja twojego Istnienia. To w³aœnie one

ocal¹ i przemieni¹ œwiat.
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Bardzo szybko wyra¿amy opinie o innych i wyci¹gamy

wnioski na ich temat. Przyklejanie etykietek ludziom,

obdarzanie ich pojêciow¹ to¿samoœci¹ i wydawanie s¹-

dów o wszystkim, co ich dotyczy jest niezwykle satys-

fakcjonuj¹ce dla egotycznego umys³u.

Ka¿dy cz³owiek zosta³ uwarunkowany, aby myœleæ i po-

stêpowaæ w pewien okreœlony sposób. Uwarunkowanie

to ma pod³o¿e genetyczne, zwi¹zane jest równie¿ z do-

œwiadczeniami z dzieciñstwa oraz ze œrodowiskiem

i otoczeniem podczas dorastania.

Patrz¹c przez taki pryzmat mylisz jednak prawdziw¹

ludzk¹ istotê z tym, kim wydaje siê byæ. Twoje postrze-

ganie i s¹dy s¹ b³êdne, co samo w sobie jest g³êboko

uwarunkowanym, nieœwiadomym schematem i wzorcem.

Stwarzaj¹c komuœ konceptualn¹ to¿samoœæ sprawiasz

bowiem, ¿e staje siê ona wiêzieniem nie tylko dla tej oso-

by, ale równie¿ dla ciebie.

Porzucenie nawyku oceniania nie oznacza, ¿e przesta-

jesz dostrzegaæ b³êdne zachowania innych ludzi. Wska-

zuje, ¿e rozpoznajesz, i¿ czyjeœ postêpowanie jest form¹
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uwarunkowania. Widzisz j¹ i akceptujesz tak¹, jaka jest.

Nie tworzysz z niej to¿samoœci dla nikogo.

Taka œwiadomoœæ wyzwala zarówno ciebie, jak i inn¹ oso-

bê od uwarunkowania polegaj¹cego na identyfikacji z form¹

i umys³em. Ego przestaje rz¹dziæ twoimi relacjami.

Tak d³ugo jak ma³e ja kieruje twoim ¿yciem, u pod³o¿a wiêk-

szoœci pojawiaj¹cych siê myœli, emocji i dzia³añ le¿y

pragnienie lub lêk. To samo dotyczy zwi¹zków – albo chcesz

czegoœ od innej osoby albo powoduje, ¿e siê boisz.

Tym, czego pragniesz od drugiego cz³owieka to mo¿e

byæ: fizyczna przyjemnoœæ, materialny zysk, uznanie lub

wzmocnienie swojego poczucia wartoœci. Czuj¹c strach,

obawiasz siê czegoœ przeciwnego – utraty w³asnej pozy-

cji lub mniemania o sobie.

Kiedy ustanawiasz obecn¹ chwilê centralnym punktem

swojej uwagi, wychodzisz ponad ego i wykraczasz ponad

nieœwiadomy przymus, aby dowartoœciowaæ siebie kosz-

tem innych. Poœwiêcaj¹c pe³n¹ uwagê ka¿demu, z kim

przebywasz, usuwasz przesz³oœæ i przysz³oœæ z takiej rela-
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cji. Porzucasz umys³ow¹ to¿samoœæ stworzon¹ dla tej oso-

by, a wiêc swoj¹ interpretacjê tego, kim ona jest i co zrobi³a

w przesz³oœci. Wtedy mo¿esz nawi¹zaæ kontakt bez ego-

tycznych uwarunkowañ – pragnienia i lêku. Uwaga, która

jest czujnym, cichym bezruchem jest tutaj kluczem.

Wspania³e jest wykroczenie ponad strach i pragnienie

w zwi¹zkach z innymi. Mi³oœæ nie po¿¹da i nie lêka siê

niczego.

Gdyby przesz³oœæ jakiegoœ cz³owieka by³a twoj¹ przesz³o-

œci¹, jego ból twoim bólem, a jego poziom œwiadomoœci

twoim poziomem œwiadomoœci, to prawdopodobnie

myœla³byœ i dzia³a³ podobnie jak on. Dziêki tej œwiado-

moœci pojawia siê wybaczenie, wspó³czucie i pokój.

Ego nie chce tego s³uchaæ, poniewa¿ gdyby nie mog³o

mieæ racji i byæ reaktywne, straci³oby swoj¹ si³ê.
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Gdy przyjmujesz drug¹ osobê w przestrzeni TERAZ jak

szlachetnego goœcia, gdy pozwalasz ka¿demu byæ tym,

kim jest, stwarzasz mu mo¿liwoœæ do zmiany.

Aby rozpoznaæ prawdziw¹ esencjê innej ludzkiej istoty,

nie potrzebujesz nic o niej wiedzieæ. Nie musisz znaæ

przesz³oœci czy kolei jej ¿ycia. Zwykle mylimy wiedzê

o czymœ z g³êbsz¹ wiedz¹, nie opart¹ na pojêciach. Wie-

dza o czymœ i prawdziwe poznanie to ca³kowicie ró¿ne

rzeczy. To pierwsze zwi¹zane jest z form¹, drugie

z czymœ pozbawionym kszta³tu. Jedno dzia³a przez myœl,

drugie przez wewnêtrzn¹ ciszê.

Wiedza o czymœ jest pomocna dla celów praktycznych.

Na tym poziomie nie mo¿emy siê bez niej obejœæ. Jed-

nak gdy jest dominuj¹ca w kontaktach i relacjach

z ludŸmi, staje siê ograniczeniem lub nawet destrukcj¹.

Myœli i koncepcje tworz¹ sztuczn¹ barierê, oddzielaj¹ od

innych. Zwi¹zki nie s¹ wtedy zakorzenione w Istnieniu,

lecz opieraj¹ siê na umyœle. Bez umys³owych zapór mi-

³oœæ jest w naturalny sposób obecna we wszystkich

ludzkich relacjach.
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Wiêkszoœæ zwi¹zków miêdzy ludŸmi ogranicza siê do

wymiany s³ów – wyp³ywa z królestwa myœli. Dlatego bar-

dzo istotne jest wnoszenie choæ trochê cichego bezruchu,

szczególnie w bliskie relacje.

¯aden zwi¹zek nie mo¿e siê rozwijaæ bez poczucia prze-

strzeni. Medytujcie wspólnie lub spêdzajcie czas w ciszy,

w naturze. Kiedy idziecie na spacer lub siedzicie razem

w samochodzie czy w domu, pob¹dŸcie bez zak³opota-

nia w cichym bezruchu. Milcz¹cej przestrzeni nie trzeba

tworzyæ. Zwyczajnie b¹dŸcie otwarci na wewnêtrzn¹ ci-

szê, która ju¿ istnieje, ale zwykle jest przykryta mentalnym

ha³asem.

Gdy brakuje przestrzeni ciszy, w zwi¹zku rozpanoszy

siê umys³ i bêd¹ nim wstrz¹saæ problemy i konflikty. We-

wnêtrzny bezruch potrafi obj¹æ to wszystko i stwarza

warunki przemiany.
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Innym sposobem wniesienia g³êbokiej ciszy do zwi¹zku

jest autentyczne s³uchanie. Kiedy rzeczywiœcie kogoœ s³u-

chasz, zakwita prawdziwa przestrzeñ i staje siê esencjo-

naln¹ czêœci¹ tej relacji. Jednak autentyczne s³uchanie jest

rzadk¹ umiejêtnoœci¹. Zwykle wiêksz¹ czêœæ uwagi poch³a-

nia myœlenie. Co najwy¿ej s³uchacz mo¿e przygotowywaæ

siê do tego, co sam powie albo notorycznie ocenia w g³o-

wie twoje wypowiedzi. Bardzo czêsto druga osoba w ogóle

nie s³ucha, b³¹dz¹c i bêd¹c ca³kiem zagubiona we w³asnym

myœleniu.

Autentyczne s³uchanie znacznie wykracza poza percepcjê

s³uchow¹. Polega ono na czujnym i uwa¿nym przebywaniu

w przestrzeni obecnoœci. Same s³owa maj¹ wtedy drugo-

rzêdne znaczenie. Mog¹ coœ wnosiæ lub nie mieæ ¿adnego

sensu. Nie jest to tak istotne. Du¿o wa¿niejsze ni¿ to, co

s³yszysz jest sam akt s³uchania, przestrzeñ œwiadomej obec-

noœci, która powstaje, gdy s³uchasz. Ta przestrzeñ jest

jednolitym polem œwiadomoœci. W niej spotykasz inn¹ oso-

bê, bez dziel¹cych barier wytyczonych przez pojêciowe

myœlenie. Wtedy ta inna osoba przestaje byæ inna. W prze-

strzeni obecnoœci stajecie siê jednoœci¹, stajecie siê po³¹czeni

jako jedno istnienie, jedna œwiadomoœæ.
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Czy doœwiadczasz czêstych i powtarzaj¹cych siê dramatów

w bliskich relacjach? Czy wzglêdnie nieistotne przyczyny

powoduj¹ gwa³towne k³ótnie i emocjonalne dramaty?

U pod³o¿a takich doœwiadczeñ le¿y kilka podstawowych,

egotycznych wzorców. Po pierwsze, jest to identyfikacja

z pewnymi mentalnymi postawami – potrzeba, aby same-

mu mieæ racjê i wskazanie, ¿e ktoœ inny siê myli. Po drugie,

d¹¿enie, do wywo³ywania lub trwania w konflikcie. Ta

potrzeba ego ma na celu wzmocnienie swojego poczucia

oddzielenia – potrzeba, bez której nie mo¿e ono przetrwaæ.

Wreszcie dochodzi do tego nagromadzony, emocjonal-

ny ból z przesz³oœci, który nosi w sobie ka¿da ludzka

istota – ból pochodz¹cy zarówno z osobistej przesz³o-

œci, jak równie¿ z odleg³ych dziejów ca³ej ludzkoœci. Owo

cia³o bolesne jest polem energii w tobie, które czasem

przejmuje kontrolê, poniewa¿ do swego prze¿ycia po-

trzebuje doœwiadczaæ emocjonalnego bólu, którym siê

¿ywi i dziêki któremu siê mno¿y. Cia³o bolesne bêdzie

próbowa³o kontrolowaæ twoje myœlenie i sprawiæ, aby

by³o g³êboko negatywne. Kocha ono ujemne myœli, po-

niewa¿ œwietnie rezonuje z ich wibracj¹ i mo¿e siê nimi

karmiæ. Bêdzie równie¿ prowokowaæ negatywne emo-

cje i reakcje w ludziach ci bliskich – szczególnie w twoim
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partnerze – aby ¿ywiæ siê wyzwolonymi w ten sposób

dramatycznymi sytuacjami i emocjonalnym cierpieniem.

Jak mo¿esz wyzwoliæ siê z tej g³êboko zakorzenionej,

nieœwiadomej identyfikacji z bólem, która tworzy tak

wiele dramatów?

Stañ siê jej œwiadomy. Za ka¿dym razem zdawaj sobie

sprawê, ¿e to nie prawdziwy ty. Rozpoznawaj, czym to

naprawdê jest – przesz³ym, zadawnionym cierpieniem.

B¹dŸ œwiadomy, kiedy daje o sobie znaæ w tobie lub two-

im partnerze. Kiedy zrywasz nieœwiadom¹ identyfikacjê

z cia³em bolesnym, przestajesz go ¿ywiæ, a ono traci stop-

niowo ca³y ³adunek energii.

Ludzkie zwi¹zki mog¹ byæ piek³em. Mog¹ staæ siê rów-

nie¿ wspania³¹ duchow¹ praktyk¹.

Kiedy patrzysz na drugiego cz³owieka odczuwaj¹c g³ê-

bok¹ mi³oœæ albo gdy kontemplujesz piêkno natury –
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zamknij oczy na moment i odczuj esencjê tej mi³oœci

i piêkna, które nie s¹ oddzielone od tego kim jesteœ.

Materialna postaæ to tylko czasowe odbicie. Dlatego

mi³oœæ i piêkno nigdy nie mog¹ ciê opuœciæ, w odró¿-

nieniu od zewnêtrznej formy, która czêsto to zrobi.

Jaki jest twój zwi¹zek ze œwiatem przedmiotów, tej nie-

skoñczonej iloœci rzeczy, które ciê otaczaj¹ i z którymi

codziennie masz kontakt? Jaka jest twoja relacja z krze-

s³em, na którym siedzisz, d³ugopisem, samochodem

czy fili¿ank¹? Czy s¹ dla ciebie tylko œrodkiem do celu,

czy uznajesz ich istnienie i bycie? Czy choæby przez

chwilê potrafisz je zauwa¿yæ i obdarzyæ uwag¹?

Przywi¹zanie do przedmiotów, aby dodaæ sobie warto-

œci we w³asnych lub cudzych oczach, mo¿e ³atwo przej¹æ

kontrolê nad ca³ym twoim ¿yciem. Gdy identyfikujesz

siê z rzeczami nie docenisz ich za to, czym s¹, poniewa¿

szukasz w nich siebie.

Z drugiej strony, gdy szanujesz przedmiot sam w sobie,

gdy uznajesz jego bycie bez mentalnej projekcji, nie mo-

¿esz nie odczuwaæ wdziêcznoœci za jego istnienie.
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Mo¿esz równie¿ poczuæ, ¿e tak naprawdê nie jest nie-

o¿ywiony. Wydaje siê tylko taki, twoimi zmys³ami.

Fizycy potwierdzaj¹, ¿e na poziomie kwantowym

wszystko jest pulsuj¹cym polem energii.

Przez g³êbok¹ uwa¿noœæ i szacunek dla królestwa przed-

miotów, œwiat wokó³ ciebie nagle o¿ywa. To cudowne

uczucie. Trudno wyobraziæ to sobie za pomoc¹ umys³u.

Czy spotykaj¹c kogoœ uznajesz w pe³ni jego istnienie?

Czy obdarzasz go ca³¹ uwag¹? A mo¿e umniejszasz tê

osobê do funkcji jak¹ spe³nia?

Jaka jest jakoœæ twojej relacji z kasjerem w supermar-

kecie, parkingowym, mechanikiem czy klientem?

Tylko chwila uwagi. Kilka sekund patrzenia i s³uchania

z poziomu cichego bezruchu. To wystarczy, aby poja-

wi³o siê coœ bardziej realnego ni¿ role, które zwykle

gramy i z którymi siê identyfikujemy. Wszystkie one s¹

czêœci¹ uwarunkowanej œwiadomoœci, która jest ludz-

kim umys³em. To, co ods³ania siê przez prosty akt uwagi,

to prawdziwy cz³owiek, czysta esencja poza imieniem
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i form¹. Nie ma ju¿ ¿adnych ról, ¿adnych scenariuszy.

Wy³ania siê nowa rzeczywistoœæ. Wymiar, który budzi

siê w tobie, œwita równie¿ u innych.

Ostatecznie, nie ma ¿adnych innych – wszêdzie i za-

wsze spotykasz tylko siebie.




