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Pewien strumieñ, p³yn¹cy ze Ÿróde³ w dalekich górach,

przep³ywa³ przez wszelkiego rodzaju tereny, a¿ wreszcie

dotar³ do piasków pustyni. Ju¿ mia³ przeprawiæ siê przez

nie, tak samo jak przez wszelkie inne przeszkody, gdy

stwierdzi³, ¿e wody jego znikaj¹ poch³aniane przez piasek.

Strumieñ by³ przekonany, ¿e przebycie pustyni jest jego

przeznaczeniem, jednak nie widzia³ na to sposobu.

– Wiatr pokonuje pustyniê, wiêc i strumieñ mo¿e tego

dokonaæ – w pewnej chwili dobieg³ go szept z pustyni.

Strumieñ widzia³, ¿e gdy tylko rzuca³ siê w piasek, znika³

poch³oniêty przez niego. Wiatr zaœ unosi³ siê w powietrzu

i dziêki temu przeprawia³ siê przez pustyniê.

– Nie pokonasz pustyni p³yn¹c tak, jak zawsze p³yn¹³eœ.

Znikniesz albo staniesz siê bagniskiem. Musisz pozwoliæ

wiatrowi, by przeniós³ ciê do celu twej wêdrówki.

– Ale jak mam to uczyniæ?

– Pozwól, by wiatr ciê wch³on¹³.

Strumieñ nie móg³ zaakceptowaæ tego sposobu. Nigdy jesz-

cze nie zosta³ przez nic wch³oniêty. Nie chcia³ traciæ swej

indywidualnoœci. A gdyby j¹ straci³... sk¹d mia³ wiedzieæ,

¿e j¹ w ogóle odzyska?
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– Taka jest rola wiatru – szepta³y piaski. – Wiatr unosi wodê

i przenosi j¹ nad pustyni¹, a potem pozwala jej opaœæ. Woda

opada deszczem i na powrót staje siê rzek¹.

– Sk¹d mam wiedzieæ, ¿e tak jest naprawdê?

– Tak jest. Jeœli nie wierzysz, staniesz siê co najwy¿ej grzê-

zawiskiem. Nawet to zaj¹æ mo¿e wiele, wiele lat. Bycie

grzêzawiskiem to nie to samo co bycie strumieniem.

– Czy nie mogê pozostaæ strumieniem takim, jakim jestem

dzisiaj?

– W ¿adnym razie takim nie pozostaniesz – szepta³y pia-

ski. – Twoja istota zostanie uniesiona i z niej znów powsta-

nie strumieñ. Nazywaj¹ ciê dziœ tak, jak ciê nazywaj¹, po-

niewa¿ nie wiesz, co jest twoj¹ istot¹.

Gdy strumieñ us³ysza³ te s³owa, w jego myœlach odezwa³y

siê dalekie echa. Przypomnia³ sobie, jak przez mg³ê, pe-

wien stan, w którym obejmowa³y go – a mo¿e tylko jak¹œ

jego czêœæ – ramiona wiatru. Przypomnia³ te¿ sobie, ¿e

by³o to prawd¹, choæ nie by³o takie oczywiste.

I strumieñ wzniós³ siê w oparach w witaj¹ce go ramiona

wiatru, który delikatnie i z ³atwoœci¹ uniós³ go i przeniós³

przez pustyniê, pozwalaj¹c opaœæ miêkko, gdy tylko do-

tarli do szczytu góry, oddalonej o  wiele, wiele mil.

Poniewa¿ strumieñ mia³ w¹tpliwoœci, móg³ lepiej sobie

przypomnieæ i zapamiêtaæ szczegó³y tego prze¿ycia.

– Tak, teraz pozna³em moj¹ prawdziw¹ to¿samoœæ.

Strumieñ uczy³ siê. Piaski szepta³y:

– My to wiemy dlatego, ¿e widzimy to co dnia, i dlatego,

¿e my – piaski – rozci¹gamy siê na ca³ej drodze, od rzeki

a¿ po górê.

To dlatego powiadaj¹, ¿e bieg strumienia ¿ycia zapisany

jest w piaskach pustyni.
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Wkraczamy dzisiaj w œwiat sufizmu. Jest to œwiat, nie œwiatopo-
gl¹d. Jest to transcendencja, nie filozofia transcendencji. Nie ma tu
¿adnych teorii, tylko praktyczne wskazówki.

Sufizm nie jest oparty na przypuszczeniach. Jest ca³kowicie reali-
styczny, pragmatyczny, praktyczny. Jest przyziemny, nie abstrakcyj-
ny. Dlatego nie ma w nim jakiegoœ œwiatopogl¹du, a poniewa¿ nie jest
systemem, nie systematyzuje wiedzy.

System oznacza pe³ne objaœnienie egzystencji. Sufizm nie jest sys-
temem, nie objaœnia egzystencji – jest drog¹ prowadz¹c¹ do jej tajem-
nic. Niczego nie t³umaczy, tylko wskazuje na to, co tajemnicze. Wpro-
wadza ciê w tajemniczoœæ. Sufizm nie objaœnia egzystencji. Robi¹ to
wszystkie systemy... d¹¿¹ do uczynienia nieznanego znanym, niszcz¹
tajemnicê, niszcz¹ cud. Sufizm prowadzi od jednego cudu do innego,
g³êboko w bajkow¹ krainê.

Sufizm nie jest systemem, poniewa¿ nie daje kompletnego wyt³u-
maczenia czegokolwiek. Daje tylko bardzo, bardzo ma³e podpowie-
dzi, przeb³yski wgl¹du. Nie tworzy filozofii, tworzy opowiadania, aneg-
doty, metafory, przypowieœci, poezjê. Sufizm nie jest metafizyk¹, jest
metafor¹. Jest palcem wskazuj¹cym na ksiê¿yc. Nie zrozumiesz ksiê-
¿yca, analizuj¹c palec, ale gdy pe³en wspó³czucia pod¹¿ysz za wska-
zówk¹, znajdziesz siê z ni¹ na jednej fali, zrozumiesz ksiê¿yc. Palec nie
jest ksiê¿ycem, nie mo¿e byæ, ale mo¿e wskazaæ drogê.

Sufickie opowiadania nie s¹ filozoficzne. S¹ jedynie cichymi wska-
zówkami, szeptami. Sufizm nie krzyczy, tylko szepcze. Tylko ci, któ-
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rzy s¹ gotowi s³uchaæ ze wspó³czuciem... nie tylko ze wspó³czuciem,
ale i empati¹... tylko ci gotowi otworzyæ swe serca w ufnoœci i powie-
rzeniu, zdo³aj¹ zrozumieæ, czym jest sufizm. Tylko ci, którzy potrafi¹
kochaæ, mog¹ zrozumieæ, czym jest sufizm.

Jakie jest jego przes³anie? Sufizm nie jest analiz¹ logiczn¹, nie jest
tak logiczny jak zen. Sufizm mówi, ¿e bycie logicznym i nielogicznym
to dwie skrajnoœci. Sufizm jest gdzieœ poœrodku, ani logiczny, ani nie-
logiczny. Nie sk³ania siê ani w jedn¹, ani w drug¹ stronê. Nie jest
absurdalny. Nie jest logiczny jak Sokrates i nie jest absurdalny jak
Bodhidharma. Sufizm mówi, ¿e Bodhidharma i Sokrates tylko wygl¹-
daj¹ ró¿nie, ale ich podejœcia s¹ takie same. W rzeczywistoœci Bodhi-
dharma jest bardziej logiczny ni¿ Sokrates, dlatego natkn¹³ siê na to,
co nielogiczne. Id¹c œcie¿k¹ logiki, wczeœniej czy póŸniej dotrzesz do
punktu, w którym logika siê koñczy... ale twoja podró¿ trwa. Bodhi-
dharma jest Sokratesem, który przeszed³ ca³¹ drogê i dotar³ do miej-
sca, gdzie logika siê koñczy, ale ¿ycie trwa. Bodhidharma wygl¹da
inaczej, ale jego podejœcie jest sokratejskie, jest intelektualne. Zen jest
bardzo przeciwny intelektowi, ale bycie przeciwnym intelektowi to
wci¹¿ bycie intelektualnym. Zen jest anty-filozofi¹, ale bycie anty-filo-
zoficznym to bycie filozoficznym, taka jest twoja filozofia. Sufizm uni-
ka skrajnoœci, pod¹¿a samym œrodkiem, Z³otym Œrodkiem.

W zen kluczowa jest „pe³nia umys³u”. W sufizmie kluczowa jest
„pe³nia serca”. Zapamiêtaj to, bo to uwidacznia ró¿nice. Zen jest prze-
ciwny umys³owi, ale poprzez umys³ wykracza ponad umys³. Sufizm
nie jest przeciwny umys³owi, jest zupe³nie obojêtny wobec umys³u.
Sufizm skupia siê na sercu, nie zajmuje siê umys³em. Wierzy w pe³niê
serca. U sufich te¿ jest pewien rodzaj przebudzenia. Jeœli satori prze-
budzenia zen nazwiemy „czujnoœci¹ umys³u”, trzeba te¿ nadaæ nazwê
przebudzeniu sufickiemu: „czujnoœæ serca”. Œcie¿ka suficka jest œcie¿k¹
kochanka. Œcie¿ka zen jest œcie¿k¹ wojownika, samuraja.

I zen, i sufizm u¿ywaj¹ opowiadañ, ale maj¹ one inny klimat, inny
ton. Opowiadanie zen jest absurdalne, jest zagadk¹, i to tak¹, której
nie da siê rozwi¹zaæ. Próbuj, a i tak nie znajdziesz odpowiedzi. Nieroz-
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wi¹zalnoœæ jest cech¹ opowiadania zen. Musi ono byæ absurdalne, bo
ma zniszczyæ umys³, wstrz¹sn¹æ nim. Jest mieczem s³u¿¹cym do zabi-
cia umys³u. Doprowadza niemal do szaleñstwa... Rozwi¹zanie jest nie-
mo¿liwe, a ty dalej musisz medytowaæ nad przypowieœci¹. Jest to pe-
wien sposób medytacji. Umys³ podsuwa wiele rozwi¹zañ, mistrz
wszystkie odrzuca. Dzieñ po dniu, uczeñ przychodzi z nowymi odpo-
wiedziami, a mistrz wci¹¿ na niego krzyczy: „Bzdura! IdŸ, szukaj da-
lej!” Mijaj¹ miesi¹ce, mo¿e lata, wreszcie przychodzi chwila, gdy uczeñ
pojmuje, ¿e rozwi¹zanie nie istnieje. Jeœli tylko myœlisz, ¿e nie ma
rozwi¹zania, niczego nie rozumiesz. Musisz to sobie uœwiadomiæ.
W tym stanie bez-rozwi¹zania, bez-wniosku, zdarza siê transcenden-
cja, skok, przeskok kwantowy – poprzez umys³ wykraczasz ponad
umys³. Opowiadanie zen dzia³a jak miecz odcinaj¹cy wêze³ umys³u.

Opowiadanie sufickie nie jest zagadk¹, jest przypowieœci¹. Nie jest
wstrz¹sem ani mieczem, jest przekonywaniem, uwodzeniem. Taka jest
œcie¿ka kochanka, bardzo delikatna, ³agodna, kobieca. Zen jest bardzo
mêski, sufizm jest kobiecy. Opowiadanie zen doprowadza do ob³êdu,
tworz¹c nieznoœny stan w umyœle, pomaga wykroczyæ ponad niego.
Doprowadza ciê do szaleñstwa! Opowiadanie sufickie odurza, powoli,
powoli, ale nieuchronnie.

W opowiadaniu sufickim jest poezja, rytm. Trzeba je przyjmowaæ,
a nie medytowaæ nad nimi. Nad opowiadaniem zen trzeba medyto-
waæ. Opowiadanie sufickie trzeba ch³on¹æ, s¹czyæ jak herbatê, ciesz¹c
siê nastrojem odprê¿enia. Opowiadanie zen trzeba zg³êbiaæ z bardzo,
bardzo skoncentrowanym umys³em, z wielkim napiêciem, w inten-
sywnoœci. Musisz skupiæ na nim wszystkie swoje energie, zapomnieæ
o ca³ym œwiecie – istnieje tylko ta krótka absurdalna historia. Wiesz,
¿e nie da siê jej rozwi¹zaæ, mimo to musisz w³o¿yæ w to ca³¹ swoj¹
energiê. Przez ca³y czas wiesz, ¿e jest to absurd, ¿e do niczego ciê nie
doprowadzi, ale mistrz mówi: „Skoncentruj siê! Skup uwagê! Zajmij
siê zagadk¹ opowiadania!”

Opowiadania sufickiego nale¿y s³uchaæ po prostu jak opowiada-
nia. Sufi s¹ œwietnymi gawêdziarzami. Siedz¹ razem w przytulnym,
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ciep³ym miejscu, s¹cz¹ herbatê lub kawê i mistrz zaczyna opowiada-
nie. Daje ono tylko przeb³yski, wskazówki, ale bardzo nas¹czone tre-
œci¹ i przenikliwe. Uczeñ powinien s³uchaæ, tylko tyle – nie z uwag¹,
ale ze wspó³czuciem, z otwartym sercem, bez ¿adnego napiêcia. Musi
cieszyæ siê tym opowiadaniem. Tylko wtedy, gdy siê nim cieszysz, od-
kryje ono przed tob¹ swoje tajemnice.

Jeszcze kilka spraw, nim zajmiemy siê przypowieœci¹. Mówi³em,
¿e sufizm nie jest œwiatopogl¹dem. Jest wizj¹, nie œwiatopogl¹dem.
Œwiatopogl¹d oznacza, ¿e jesteœ taki sam, zaczynasz wierzyæ w filozo-
fiê, w wyt³umaczenia rzeczywistoœci. Pozostajesz taki sam, nie zmie-
niasz siê. Œwiatopogl¹d jedynie dodaje ci wiedzy.

Wizja ciê przemienia. Wizja jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy jesteœ
przemieniany, gdy jesteœ zabierany na inne wysokoœci, inne wzniesie-
nia, inne g³êbie ¿ycia.

Sufizm jest wizj¹. Nazwa „sufizm” nie jest w³aœciwa, gdy¿ nie jest
to ¿aden „izm”. Sufi nie u¿ywaj¹ tego s³owa, tê nazwê nada³y mu
osoby z zewn¹trz. Sufi nazywaj¹ sw¹ wizjê tasawwuri –  wizja mi³oœci,
pe³ne mi³oœci podejœcie do rzeczywistoœci, zakochanie siê w egzysten-
cji. Kto myœli o egzystencji, ten jest nieco antagonistyczny, gdy¿ two-
rzy z niej problem, egzystencja jest dla niego wyzwaniem, musi j¹
rozszyfrowaæ, zniszczyæ jej tajemnicê. Walczy.

Sufi powiadaj¹: my i egzystencja jesteœmy jednym. Nie trzeba
walczyæ. Trzeba przekonywaæ, zachêcaæ, kochaæ, zaprzyjaŸniæ siê...
egzystencja sama zacznie ujawniaæ swe tajemnice. Nie trzeba przemo-
cy. Podejœcie filozoficzne, naukowe, intelektualne – to przemoc, zmu-
szanie egzystencji, by ukaza³a swe serce. Jest to rozbieranie egzysten-
cji przy u¿yciu si³y i przemocy. Mo¿e to byæ przemoc metod naukowych
lub logicznych, to nieistotne, przemoc to przemoc. Filozof przyj¹³ sta-
nowisko, ¿e jeœli natura nie jest gotowa do ujawnienia swych tajemnic,
trzeba j¹ do tego zmusiæ. To podejœcie jest agresywne.

Sufizm mówi, ¿e nie ma takiej potrzeby – egzystencja czeka na
twoje zbli¿enie, aby mog³a odkryæ swe serce. Egzystencja czeka, byœ
zakocha³ siê w niej. Jeœli bêdziesz g³êboko zakochany w egzystencji,
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zacznie siê otwieraæ, ujawniaæ swe sekrety. Od dawna czeka na to, byœ
siê do niej zbli¿y³. Nie musisz do niczego jej zmuszaæ, przemoc nie jest
potrzebna. Wystarczy, ¿e zakochasz siê w niej.

Œwiatopogl¹d to postawa agresji, wizja to postawa mi³oœci.
Mówiê, ¿e sufizm nie jest systemem, gdy¿ wszystkie systemy

tworz¹ niewolê, tworz¹ wiêzienia. Sufizm jest wolnoœci¹. Nie tworzy
¿adnego systemu. Nie mówi ci, byœ wierzy³ w jakiœ system. Owszem,
mówi o zaufaniu, ale nie o wierzeniu.

Zaufanie to zupe³nie coœ innego. Wierzenie oznacza wiarê w teo-
riê, filozofiê, œwiatopogl¹d, wierzysz w islam, hinduizm, chrzeœcijañ-
stwo. Ale kiedy ufasz – ufasz ¿yciu. Nie wierzysz w ¿ycie, ufasz mu.
Wierzysz w filozofie. Wierzenie jest marn¹ namiastk¹ zaufania. Wie-
rzenie pochodzi z g³owy, a zaufanie z serca. S¹ od siebie ró¿ne, dia-
metralnie przeciwne. Nie stañ siê czêœci¹ jakiegoœ systemu wierzeñ,
nie stañ siê hinduist¹, mahometaninem, d¿inist¹ ani buddyst¹. Gdy
staniesz siê czêœci¹ systemu wierzeñ, bêdziesz niewolnikiem.

Spróbuj znaleŸæ miejsce, przestrzeñ, w której wierzenie nie jest ci
narzucane, które wspomaga zaufanie. To bêdzie dobre miejsce, w któ-
rym mo¿esz naprawdê wzrastaæ ku wolnoœci. Nie ma innego rozwoju,
jedynym rozwojem jest wzrastanie ku wolnoœci.

Sufizm nie jest filozofi¹ ani anty-filozofi¹. Po prostu nie zwraca
uwagi ani na filozofie, ani na anty-filozofie. Omija je, jest na nie obo-
jêtny. Po co zajmowaæ siê s³owami, skoro dostêpna jest rzeczywistoœæ?
Jeœli mo¿esz piæ wodê, po co tworzyæ teorie o wodzie? Jeœli mo¿esz
iœæ w s³oñcu, tañczyæ w jego promieniach, po co zajmowaæ siê teoria-
mi? Dlaczego nie zyskaæ doznania, autentycznego prze¿ycia?

Filozofia krêci siê w kó³ko, mówi o tym, o tamtym. Nie przenika
do rdzenia prawdy. Myœli o prawdzie, ale myœlenie o prawdzie to fa³sz.
Prawdê trzeba spotkaæ, a nie o niej myœleæ. Prawdê trzeba prze¿yæ,
nie w ni¹ wierzyæ. Prawda nie jest wnioskiem, nie dotrzesz do prawdy
przez proces sylogistyczny. Prawda jest! Ty jesteœ prawd¹, drzewa s¹
prawd¹, ptaki, s³oñce i ksiê¿yc. Prawda jest wszêdzie woko³o, a ty
zamykasz oczy i o niej rozmyœlasz? Wszelkie myœlenie zaprowadzi ciê
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na manowce. Nie trzeba myœleæ o prawdzie. Prze¿yj j¹! Tylko w ten
sposób j¹ poznasz.

Sufizm nie jest sposobem myœlenia, ale sposobem ¿ycia, nie jest
filozofi¹ ¿ycia, ale sposobem ¿ycia.

Mówiê, ¿e sufizm nie jest oparty na przypuszczeniach. Przypusz-
czenia oznaczaj¹ myœlenie o czymœ, czego nie znasz. Bezsens. Przy-
puszczenia oznaczaj¹ œlepca myœl¹cego o œwietle, g³uchego myœl¹ce-
go o muzyce. Czy s¹dzisz, ¿e myœl¹c o Bogu, czymœ ró¿nisz siê od
œlepca myœl¹cego o œwietle? Nie widzia³eœ „Boga”, nie posmakowa³eœ
niczego boskiego, tylko myœlisz. Co zrobisz?

Umys³ jest bardzo sprytny, mo¿e tworzyæ piêkne systemy, ale s¹
one bez wartoœci. Dobre czy z³e, logiczne czy nielogiczne, s¹ bez war-
toœci. Nie maj¹ zwi¹zku z rzeczywistoœci¹, nie maj¹ odniesienia w rze-
czywistoœci, s¹ tylko grami umys³u.

Sufizm nie jest gr¹ umys³u, dlatego jest praktyczny, bardzo prak-
tyczny. Zapytaj sufiego o Boga – rozeœmieje siê, zaœpiewa pieœñ, która
nie mówi o Bogu, opowie historiê, nawet nie wspomnaj¹c Boga, albo
powie coœ, co nie ma zwi¹zku z pytaniem. Mówi przez to: „Nie b¹dŸ
niem¹dry, b¹dŸ praktyczny”. Pytasz o Boga, a on mówi o modlitwie,
nie o Bogu. Prawdziwy sufi unika tematu Boga. Powie o modlitwie,
bo modlitwa jest praktyczna. Gdy zapytasz o raj, powie o twoim cier-
pieniu i o tym, jak je porzuciæ, to jest praktycznoœæ. Raj nie istnieje
gdzieœ indziej, jeœli wiêc porzucisz swoje nawyki prowadz¹ce do cier-
pienia, znajdziesz siê w raju, a raczej sam bêdziesz rajem.

Sufi mówi¹ o technikach i metodach. Nie mówi¹ „co”, mówi¹
„jak”. Pod tym wzglêdem s¹ tak naukowi jak ka¿dy naukowiec. Su-
fizm pokazuje, jaka powinna byæ religia. Mówienie o Bogu jest bezce-
lowe, lepiej stwórz drabinê, która prowadzi do Boga. Mówienie o raju
to strata czasu, lepiej podaj metody, dziêki którym raj mo¿na odkryæ
wewn¹trz swego istnienia. Raj jest czymœ wewnêtrznym, twoj¹ we-
wnêtrzn¹ przestrzeni¹. Tak samo jest z piek³em.

Sufizm nie jest nawet religi¹, jest religijnoœci¹. Nie ma koœcio³a,
ksiêgi, Biblii, Koranu, Wedy czy Dhammapady. Nie ma ¿adnej œwiêtej
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ksiêgi. Sufizm jest bardzo swobodn¹ religijnoœci¹. Ka¿dy mo¿e byæ su-
fim, hinduista, chrzeœcijanin, mahometanin. Wszêdzie mo¿na byæ su-
fim. Jest to praktyczne podejœcie do tworzenia religijnoœci.

Ludzie myœl¹ o przynale¿eniu do religii. Sufizm mówi, ¿e to jest
g³upie. Jedyn¹ wa¿n¹ rzecz¹ jest tworzenie religijnoœci, taka przemia-
na w³asnej energii, by sta³a siê ona religijna. Nale¿¹c do religii, bê-
dziesz mia³ tylko etykietkê, nie bêdziesz religijny, a tamten œwiat
bêdzie jedynie projekcj¹ tego œwiata.

Przyjrzyj siê temu, co ludzie wyobra¿aj¹ sobie o tamtym œwiecie.
Zdumiewaj¹ce – tamten œwiat to jedynie projekcja tego œwiata. Maj¹
nadziejê, ¿e w ich niebie czekaj¹ te same przyjemnoœci, oczywiœcie
trwalsze, intensywniejsze i ¿ywsze, ale te same. Boj¹ siê, ¿e w piekle
bêdzie ten sam ból i cierpienie, ale intensywniejsze i trwalsze. Ró¿nica
dotyczy iloœci. Ogieñ piekielny bêdzie taki sam jak ten na ziemi, ale
intensywniejszy, bardziej nieokie³znany. Bêdzie bardziej parzy³, rani³,
sprawia³ wiêkszy ból, ale bêdzie to taki sam ogieñ. A w raju? Bêdzie to
samo jedzenie, ale smaczniejsze, po¿ywniejsze. Ró¿nica dotyczy tylko
iloœci, a iloœæ nie jest prawdziw¹ ró¿nic¹. Ró¿nica pojawi siê wtedy,
gdy z wizji iloœciowej przejdziesz do jakoœciowej. Zmiana jakoœci ¿ycia,
tym jest w³aœnie religijnoœæ.

Prawdziwie religijny cz³owiek nie mo¿e byæ hinduist¹, mahometa-
ninem czy chrzeœcijaninem. Jest po prostu religijny. Jezus nie jest
chrzeœcijaninem, jest religijny, wiêc nazywam go sufim. Budda nie jest
buddyst¹, jest po prostu religijny, jego tak¿e nazywam sufim. Sufi to
ktoœ, kto pozna³ istotê religii i wyrzuci³ wszystko zbêdne.

Zachêcam do tego b³ogos³awieñstwa zwanego sufizmem, ale zdo-
³asz w nie wejœæ, tylko maj¹c wielkie wspó³czucie. S³uchaj z mi³oœci¹,
argumentacja nie pomo¿e. Sufizm nie usi³uje przekonywaæ, tylko czy-
ni siebie dostêpnym dla wszystkich tych, którzy s¹ gotowi siê nim
uraczyæ. To zaproszenie jest dla wszystkich bez wyj¹tku, ale w œwiat
sufizmu zdo³aj¹ wkroczyæ tylko ci, którzy s¹ na tyle odwa¿ni, by byæ
bez argumentów. Podstaw¹ musi byæ wspó³czucie i uczestniczenie.
Zharmonizuj siê z sufizmem. Argumentacja jest oznak¹ tchórzostwa.


