wstęp
wprowadzenie

CZĘŚĆ I
cisza w ujęciu egzystencjalnym
Rozdział 1

iluzje życia codziennego
1. Zmysły a poznanie
		przyzwyczajenie
		iluzja zrozumienia
		 zmysł wzroku i słuchu
		subiektywna interpretacja
		 umysł projektantem i obrazem świata
		 cisza wyrazicielem prawdy
2. Wiedza a poznanie
		nauki ścisłe
		matematyka
		astronomia
		modele prapoczątku
3. Pozazmysłowe poznanie
		 przeskoczyć wiedzę mozolnych badaczy
		 zadziwienie warunkiem głębszego poznania

14
18

22
24
25
27
29
29
32
32
33
35
36
38
38
39
43
44
45
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Rozdział 2

iluzje egzystencjalne

1. Nieskończoność czasowo-przestrzenna
		 refleksja nad czasem
		rozważanie i
		rozważanie ii
		rozważanie iii
		czasoprzestrzeń
		 nieskończoność w małości i w wielkości
		rozważanie iv
		rozważanie v
2. Nieskończoność ciągłości – życie
		 natura hojnie darzy i pielęgnuje każdy,
		 nawet najdrobniejszy przejaw życia
		iluzja wyjątkowości
		 życie dla samego życia?
		 żywioły: rozważanie vi
		 rzeka życia: rozważanie vii
3. Nieskończoność jako ciągłe teraz
		 życie przyszłością: rozważanie viii
		 życie emocjami: rozważanie ix
		 szczęście na kredyt: rozważanie x
		 ucieczka od rzeczywistości: rozważanie xi
		 marzenia: rozważanie xii
		 życie przeszłością: rozważanie xiii
		 codzienne wybory: rozważanie xiv
		 życie teraz: rozważanie xv
		iluzje społeczne
Rozdział 3

iluzje społeczne

1. Gatunek ludzki Homo sapiens
		ogród eden
		 wygnańcy z ogrodu eden
2. Świat polityki i gospodarki
		nasza współczesność
		 czy wyciągamy wnioski z historii?
		 co napędza gospodarkę?
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51
53
53
55
58
61
62
63
63
63
67

68
71
74
76
76
78
82
82
83
85
86
87
88
88
91

91

94
94
95
100
101
104
105

3. Świat religii i obyczajowości
		religijność namiastkowa
		 pierwsza namiastka życia religijnego
		 druga namiastka życia religijnego
		 trzecia namiastka życia religijnego
		 moralność seksualna

CZĘŚĆ II
cisza w ujęciu psychologicznym
Rozdział 1

iluzja zwykłego umysłu

1. Nieświadoma motywacja
		nieświadoma wola
		zakamarki umysłu
		 psychologia a poszukiwanie ciszy
		 znaczenie odkrycia „nieświadomej motywacji”
2. Ja czy nie Ja. Ego
		 jak powstaje ego?
		 ego to wrażenie mojego rzeczywistego świata
		 czym jest to, co nazywam samym sobą?
		 co stanowi moje ja? rozważanie xvi
		 rozważanie xvii z którym ja mogę się utożsamić?
		 czym jest to, co nazywam samym sobą?
3. Czy ulegam iluzji?
		wywoływać emocje
		obrzędowość
		liturgia kościoła
		intencje mszalne
		tłumienie pragnień
		 czy umysł trwający w iluzjach
		 może poznać prawdę?
		 czym jest miłość?
		ostatnia refleksja
		 jeżeli ulegam iluzji, to co dalej?

108
110
112
113
115

122
124

125
126
130
134
136
138
139
143
144
145
146
148
149
150
151
152
153
155
156
157
157
159
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Rozdział 2

poszukiwanie prawdy o sobie

1. Osobowość nabyta
		 typologię poznajemy jedynie po to,
		 by rozumieć siebie i redukować własne cierpienie
		cecha główna
		ognisko uwagi
		struktura enneagramu
2. Wewnętrzna twarz dziecka
		ix mediator
		viii szef
		i perfekcjonista
		ii dawca
		iii wykonawca
		iv indywidualista
		v obserwator
		vi lojalista
		vii epikurejczyk
3. Powrót do esencji
		 drogi powrotu do esencji
		styl intuicyjny
		 intuicja cielesna grupy
		 skupionej wokół mediatora
		 intuicja czuciowa grupy skupionej
		wokół wykonawcy
		 intuicja umysłowa grupy
		 skupionej wokół lojalisty
		 poszukiwanie prawdy o życiu
Rozdział 3

poszukiwanie prawdy o życiu

1. Życie i śmierć
		 w kontekście powszechnej nietrwałości
		ustępują iluzje
		 na przekór powszechnej nietrwałości
		 na czym polega umiejętność korzystania z życia?
		 kto powinien głosić prawdę o życiu i śmierci?
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162
163

166
167
168
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
198
201
202
203
203
205

205
208

210
213
216

2. Jak zmniejszyć cierpienie
		 sposób grzebania umarłych
		 czego oczekuje osoba umierająca?
		 pierwsza skarga to ból
		 druga skarga to lęk
		 trzecia skarga to opuszczenie
		 czwarta skarga to poniżenie
		 piąta skarga to pęknięcie wszelkich iluzji
		 szósta skarga to bezsilność i uzależnienie
		 siódma skarga to sprawy niedokończone
		 co zrobić, by śmierć była godna i spokojna?
3. P
 łynność życia
		 ostatni moment w procesie umierania
		 zbieżności pomiędzy zasypianiem i snem
		 a procesem umierania i śmierci

CZĘŚĆ III
cisza w ujęciu transcendentalnym
Rozdział 1

dotknąć ciszy

1. Ja obserwuje świat – ćwiczenia
		 ćwiczenie 1* stan odprężenia – światełko
		 ćwiczenie 2 stan odprężenia – odliczanie
		 ćwiczenie 3 światło poranka
		 ćwiczenie 4* pełna obecność
		 świadomość otoczenia: kształt i kolor
		 ćwiczenie 5 kształt, kolor i dźwięk
		 ćwiczenie 6 zmysł smaku i powonienia
		 ćwiczenie 7* ja obserwuje świat
2. Ja obserwuje siebie – ćwiczenia
		 ćwiczenie 8* „wędrówka po własnym ciele”
		 ćwiczenie 9* oddech kluczem
		wewnętrznej harmonii
		 ćwiczenie 10* obserwacja mowy ciała
		 ćwiczenie 11 patrzeć na samego siebie

218
223
225
225
226
226
226
227
228
228
228
230
231
232

240
242
244
248
250
250

251
252
253
254
256
258
259
261
262
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		 ćwiczenie 12 zespolony z drugim człowiekiem
		 ćwiczenie 13* obserwacja własnych emocji
		 ćwiczenie 14 nasza motywacja
3. Ja obserwuje myśli – ćwiczenia
		 ćwiczenie 15* zachodzi we mnie proces myślenia
		 ćwiczenie 16 uwolnienie od myśli
		 ćwiczenie 17* mowa obrazem myśli
		 ćwiczenie 18* milczenie
		ujrzeć ciszę
Rozdział 2

ujrzeć ciszę

263
264
265
266
270
271
272
273
275

275

1. Rozbudzanie świadomości
276
		 świadomość nie jest z tego świata
279
		 ćwiczenie 19* różaniec
281
		 ćwiczenie 20* przebłyski świadomości
282
		 ćwiczenie 21* świadomość w codzienności
282
		 świadomość – zdolnością przejrzystego, klarownego
		 i czystego odbioru świata
284
		 poziom świadomości uwidacznia się
		 w stylu naszego życia
285
2. Świadomość emocjonalna
286
		 czym jest emocja?
288
		świadomość emocjonalna
		 – cnota, zasada czy sukces?
289
		 dziedziny inteligencji emocjonalnej
291
		postscriptum
296
		 problemy pojawiające się
		 w toku prowadzonej samoobserwacji
296
		 ćwiczenie 22* emocje związane z przeszłością
301
		 ćwiczenie 23* emocje związane z przyszłością
302
		 refleksje nad świadomością emocjonalną
303
		 delikatne odcienie emocjonalizmu
304
3. Świadomość całości – nadświadomość
305
		 stany ludzkiej egzystencji w kontekście całości
307
		 podstawowy stan ludzkiej egzystencji to życie
308
		 ześrodkowanie umysłu i energii – nadświadomość
313
		 refleksje nad świadomością całości
316
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Rozdział 3

cisza

1. Trwanie
		 intelektualne podstawy poglądu
		umysł–duch–energia
		 doświadczenie ducha energii
		 moc strumienia energii ćwiczenie 24*
		 rola i znaczenie ćwiczeń medytacyjnych
		 medytacja sercem duchowości
		 trwanie w medytacji – kontemplacja
		 ćwiczenie 25 trwanie w medytacji – poranek
		 ćwiczenie 26* trwanie w medytacji – wieczór
2. Poznanie
		 delikatność i prostota prawdy
		słowa a poznanie
		 stan medytacji jest poznaniem
		 prawdziwa natura umysłu
		 sama w sobie jest poznaniem
		 oświecenie samo w sobie jest poznaniem
		 nadświadomość sama w sobie jest poznaniem
		 ćwiczenie 27 „etapy” poznania
		 poznanie bez słów
3. Widzenie – cisza
		 odnaleźć głęboką stabilną podstawę,
		 esencję – nadświadomość
		 wyciszyć umysł i zamienić rozum w miłość
		cechy współczucia
		 ćwiczenie 28* współczucie dla samego siebie
		 ćwiczenie 29* dawanie i branie

aneks

319

323
324
329
331
332
333
335
339
340
341
344
348
348
349
349
350
351
353
355
356
359
361
362
365
366
370
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