WIAT I ENERGIA

WIDZENIE
W systemie wiedzy don Juana istnieje semantyczna
ró¿nica pomiêdzy widzeniem a patrzeniem jako dwoma ró¿nymi sposobami postrzegania. Patrzenie odnosi do zwyk³ego sposobu, w jaki jestemy przyzwyczajeni postrzegaæ wiat, podczas gdy widzenie oznacza
bardzo skomplikowany proces, dziêki któremu cz³owiek wiedzy rzekomo postrzega istotê zjawisk26.
Zdolnoæ ta, wed³ug don Juana, kultywowana jest
od niepamiêtnych czasów wród Indian. W Wewnêtrznym ogniu opowiada on o tolteckich czarownikach,
którzy posiedli tajemn¹ wiedzê, dziêki której mogli
wp³ywaæ na innych i podporz¹dkowywaæ ich sobie.
Toltekowie weszli na drogê wiedzy po spo¿yciu rolin mocy i z czasem niektórzy z nich nauczyli siê widzieæ. Potem zaczêto przekazywaæ wiedzê innym, lecz,
niestety, wielu z nich popad³o w obsesjê na tle tego,
co zobaczyli. Uwierzyli bowiem, ¿e liczy siê tylko ich
w³asny geniusz, zapominaj¹c przy tym, i¿ wa¿niejsze
od samego widzenia jest to, co siê z nim zrobi. Ale nie
26
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zabrak³o te¿ takich, którzy pozostali ludmi wiedzy.
Dziêki wielu za³o¿onym bractwom nauki te przetrwa³y. Mniej wiêcej od czasów konkwisty zacz¹³ siê nowy
etap. Zdjêto nacisk z za¿ywania rolin mocy i zaczêto
rewidowaæ wszystkie praktyki. Za najwa¿niejsze procedury uznano intencjê, nienie i skradanie siê. Parê
wieków poddañstwa wobec hiszpañskich najedców
stanowi³o idealne warunki do wcielenia nowych zasad w ¿ycie. Wiedzê zaczêto utrzymywaæ w tajemnicy,
a dziêki temu jedynie wtajemniczeni potrafili posk³adaæ swoje odkrycia w ca³oæ. Zaczynaj¹c nowy cykl,
wprowadzono pewien porz¹dek do posiadanej ju¿
wiedzy. Do tych w³anie przekazów nawi¹zuje Juan
Matus, jako ich spadkobierca.
Widzenie to postrzeganie poza opisem, a wiat jest
dany bezporednio w dowiadczeniu. Je¿eli cz³owiek
widzi, wtedy nie musi ¿yæ ani jako wojownik, ani
jako ktokolwiek inny, poniewa¿ widzi rzeczy, jakimi s¹, i kieruje swoim ¿yciem zgodnie z tym, co
widzi27. Ale nie tylko. Jest to te¿ sposób na pozbycie
siê przywi¹zania i pragnieñ. Don Juan mówi: Kiedy
cz³owiek potrafi widzieæ, staje siê wszystkim, poniewa¿ sta³ siê niczym. Wtedy cz³owiek mo¿e byæ
wszystkim, czym zechce, albo dostaæ wszystko, czego
pragnie. On jednak niczego nie pragnie, a zamiast zabawiaæ siê swoimi wspó³braæmi, jakby byli zabawka27
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mi, spotyka ich ogarniêtych szaleñstwem. Jedyna ró¿nica miêdzy nimi polega na tym, ¿e cz³owiek, który
widzi, kontroluje swoje szaleñstwa i kaprysy, podczas gdy inni ludzie tego nie potrafi¹. Cz³owiek, który
widzi, nie interesuje siê wiêcej innymi ludmi. Widzenie pozbawi³o go przywi¹zania do wszystkiego, co
zna³28. Dziêki tej zdolnoci mo¿na zobaczyæ wszystko
jako nowe, jako co, co jeszcze nigdy siê nie wydarzy³o. Nie ma ju¿ nic znajomego w wiecie. Nie oznacza
to jednak, ¿e wszystko staje siê bezwartociowe, lecz
raczej, ¿e staje siê niewa¿ne. Wszystko jest sobie
równe i dlatego niewa¿ne. Kiedy uczeñ nauczy siê
widzieæ, zostaje w wiecie sam, jedynie ze swoim kaprysem. Wie, ¿e tak jak ka¿dy zmierza donik¹d. Wie
to, bo widzi, ¿e nic nie jest wa¿niejsze od innych rzeczy. Cz³owiek wiedzy nie posiada niczego  honoru,
godnoci, wspó³czucia, imienia  a tylko ¿ycie, i dlatego to kontrolowany kaprys jest jego jedynym ³¹cznikiem ze wspó³braæmi29. Jednak nie oznacza to, ¿e cz³owiek staje siê zupe³nie pusty, bez uczuæ. Wrêcz
przeciwnie, ³atwiej dzieli siê z innymi ciep³em i tchnieniem wolnoci, bo niczego nie wymaga i nie oczekuje
w zamian.
Widzenie nie jest jak¹ si³¹ czy moc¹, jak w przypadku woli. To raczej sposób na przechodzenie
28
29
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przez rzeczy, to reagowanie na zaproszenie wiata
znajduj¹cego siê poza opisem, który nauczylimy
siê nazywaæ rzeczywistoci¹30. Cz³owiek wiedzy
postrzega wiat zmys³ami, wol¹ i w³anie widzeniem31.
Widzenie wed³ug czarowników polega na osi¹gniêciu wewnêtrznego spokoju, wype³nionego prawdziw¹
cisz¹, a nastêpnie na emisji siebie na zewn¹trz32, tak
aby spotkaæ siê i stopiæ z innym cz³owiekiem albo
z czymkolwiek, co znajduje siê w zasiêgu pola wiadomoci33. Jest wiêc to dowiadczenie jednoci. Podobnych stanów dowiadczy³o wielu mistyków Zachodu, a na Wschodzie, np. w hinduskiej jodze czy buddyzmie, spotykamy wiele opisów takiego w³anie
stanu.
Don Juan mówi o dwóch cia³ach. Pierwsze stanowi element procesów poznawczych powszedniego ¿ycia. Drugie jest zamkniêt¹ ca³oci¹ energetyczn¹
cz³owieka. S¹ to na przyk³ad niedostrzegalne czêci
cia³a, jak organy wewnêtrzne, a przede wszystkim energia, która przez nie przep³ywa. Podkrela równie¿, ¿e
to w³anie ta strona cz³owieka, któr¹ postaram siê przybli¿yæ Czytelnikowi, choæ trochê w teorii sobowtóra,
30
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potrafi postrzegaæ energiê bezporednio. Ze wzglêdu
na to, ¿e nasz wzrok w naszym zwyk³ym sposobie postrzegania odgrywa najwiêksz¹ rolê, staro¿ytni szamani
nazwali ów akt bezporedniego postrzegania energii
jako widzenie.
Ka¿demu z nas trafiaj¹ siê w ¿yciu sytuacje, których
nie mo¿emy unikn¹æ. Stajemy siê zwyciêzcami b¹d pokonanymi. Aby wybrn¹æ z trudnej sytuacji, jestemy przeladowcami albo ofiarami. Dowiadczamy satysfakcji
z wygranej albo te¿ cierpimy, dowiadczaj¹c klêski. Wed³ug don Juana te dwa rodzaje zachowañ dominuj¹,
dopóki nie opanuje siê widzenia. Usuwa ono iluzjê
klêski, cierpienia i zwyciêstwa. Aby unikn¹æ wspomnieñ okresu poni¿enia, nale¿y nauczyæ siê widzenia wtedy, gdy jest siê zwyciêzc¹ i odwrotnie34.
Ludzie wiedzy mówi¹, ¿e nie mo¿na zmieniæ ludzi. Ka¿dy mo¿e zrobiæ to ewentualnie sam. Niemo¿liwe jest wiêc wspó³czucie jako potrzeba pomocy istocie cierpi¹cej. Stwarza ono poczucie wa¿noci,
¿e jestemy na tyle doskonali, by pouczaæ innych.
Najtrudniejsz¹ rzecz¹ okazuje siê pozwoliæ wspó³braciom byæ. Dopiero widzenie pozwala na zobaczenie,
dlaczego tak jest. Kiedy cz³owiek widzi, postrzega
innych ludzi jako jajo, z³o¿one ze wietlistych w³ókien, a kontakt z zewnêtrznym wiatem odbywa siê
za pomoc¹ wi¹zki d³ugich w³ókien, wystrzeliwuj¹34
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cych ze rodka brzucha. Jak stwierdza don Juan:
Cz³owiek jest wietlistym jajem, niezale¿nie od
tego, czy jest królem, czy ¿ebrakiem, i nie ma
sposobu, ¿eby cokolwiek w nim zmieniæ. Bo co by
mo¿na zmieniæ w wietlistym jaju? Co?35. Widzenie wiêc jest zdolnoci¹ bezporedniego postrzegania istoty ludzkiej jako energii i jej przep³ywu,
podobnie jak i ca³ego wiata. Przez pokolenia czarownicy badali ten fenomen, a z czasem za³o¿enie,
¿e wszystko dooko³a jest energi¹, sta³o siê podstawowe. Spo³eczna percepcja okaza³a siê wtórna
i ograniczaj¹ca zakres naszych mo¿liwoci. W ci¹gu wielu pokoleñ podró¿y w odmiennych stanach
wiadomoci wypracowano teoriê Or³a.

EMANACJE OR£A
I PUNKT SCALAJ¥CY
Podczas zapuszczania siê w niepoznawalne czarownicy dostrzegli niepojêt¹ si³ê, z której bior¹ swój pocz¹tek wszystkie czuj¹ce istoty. Nazwano tê si³ê Or35
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³em, poniewa¿ tylko przez moment widz¹cy mogli
znieæ jej widok i w ci¹gu tych kilku spojrzeñ zd¹¿yli
dostrzec, ¿e kszta³tem przypomina ona or³a. Jest on
dawc¹ wiadomoci, któr¹ w ci¹gu ¿ycia ka¿da czuj¹ca istota wzbogaca. Potem wraca ona do ród³a, jest
niejako po¿ywk¹ dla Or³a. Celem ca³ego istnienia jest
wzbogacanie wiadomoci, w³asnej wietlistoci.
Jest ona wzbogacana i powiêkszana przez procesy
¿yciowe od chwili poczêcia. Dla dawnych widz¹cych
nie by³o to kwesti¹ wiary czy logicznego rozumowania, oni to po prostu zobaczyli36.
Jedn¹ z podstawowych tajemnic wiadomoci jest
prawda o tym, ¿e nie istnieje ¿aden wiat przedmiotów (jak uczymy siê go od dzieciñstwa postrzegaæ),
a jedynie wszechwiat emanacji Or³a, przep³ywu energii. Istnienie Or³a oraz jego emanacji sta³o siê przedmiotem badañ czarowników i stworzyli oni co na
kszta³t naszej nauki. Przedmiot ich badañ jest sprawdzalny dowiadczalnie. W ka¿dym z nas jest co, co
pozwala nam widzieæ ca³ym cia³em. Poniewa¿ cz³owiek sk³ada siê z emanacji Or³a, musi zwróciæ siê tylko do swoich sk³adników. To nasza ludzka, nierozwijana wiadomoæ gmatwa wszystko. W kluczowym
momencie, gdy emanacje próbuj¹ rozpoznaæ same siebie, czujemy potrzebê interpretowania. St¹d bierze siê
36
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wizja Or³a i jego emanacji. Tak naprawdê nie istnieje
¿aden Orze³ ani emanacje, a jedynie co, czego
¿adna ¿ywa istota nie potrafi poj¹æ37.
Zdaj¹c sobie sprawê z ograniczenia swoich mo¿liwoci, nowi widz¹cy wprowadzili podzia³ rzeczywistoci na znane, nieznane oraz niepoznawalne. Znane
i nieznane nale¿¹ do tej samej kategorii  jedno i drugie
le¿y w zasiêgu ludzkiej percepcji, a czarownik potrafi
w ka¿dej chwili opuciæ znane i wejæ w nieznane. Przejcie to daje poczucie mia³oci, euforiê i przyp³yw si³;
w obliczu nieznanego cz³owiek osi¹ga szczyt swych
mo¿liwoci. Niepoznawalnym nazwali to, co przekracza granice naszej percepcji jako ludzi. To, co siê tam
znajduje, wykracza poza mo¿liwoci naszego pojmowania38. Skutki zapuszczania siê w te obszary okazuj¹ siê
byæ katastrofalne  cia³o traci witalnoæ, a umys³ b³¹dzi
bez celu. Obszar ten nie ma dla nas w³aciwoci energetyzuj¹cych. Patrzenie jest przebywaniem w znanym,
a widzenie natomiast jest obna¿aniem istoty wszystkiego, obserwacj¹ nieznanego i wgl¹dem w niepoznawalne. Nie daje ono pociechy cz³owiekowi, rozpada siê
on na kawa³ki, przekonuj¹c siê, ¿e istnienie jest niezrozumiale skomplikowane, a nasza zwyk³a wiadomoæ
plami je swoimi ograniczeniami39.
37
38
39
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Nowi widz¹cy zauwa¿yli, ¿e choæ nie mo¿na podaæ
konkretnego opisu emanacji ani opisu Or³a, dzia³aj¹
one w przymusowy sposób, ¿e wszystkie organizmy
¿ywe musz¹ je wykorzystywaæ, niezale¿nie od uwiadamiania tego sobie. Ka¿da ¿ywa istota jest tak zbudowana, by wychwytywaæ pewien zakres tych emanacji. Dla ka¿dego gatunku jest on inny, a nacisk,
jaki wywieraj¹ te emanacje, powoduje, ¿e organizm
buduje sobie obraz wiata zgodny z w³asnym zakresem postrzegania. Tak mówi równie¿ nowa teoria dwuwymiarowego wiata jako hologramu. Cz³owiek interpretuje emanacje jako rzeczywistoæ, choæ
odbiera tylko niewielk¹ ich czêæ. Wed³ug widz¹cych
jest to tak nieznaczna iloæ, ¿e nie nale¿y przyk³adaæ
zbyt wielkiej wagi do naszych spostrze¿eñ, choæ nie
mo¿na ich zupe³nie zignorowaæ40.
Ka¿da istota jest zamkniêtym, wietlistym kokonem z³o¿onym z czego na kszta³t wietlistych w³ókien, z tym, ¿e w³ókna te s¹ obdarzone samowiadomoci¹. Odkryto równie¿, ¿e blask, który posiada
kokon, to w³anie wiadomoæ ¿ywych istot, nazwano go wiêc blaskiem wiadomoci. Postrzeganie
polega na dopasowywaniu emanacji zawartych
wewn¹trz kokonu do tych na zewn¹trz. Widz¹cy
potrafi¹ rozpoznaæ, które emanacje wewn¹trz danej
40
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istoty odpowiadaj¹ tym na zewn¹trz. Te znajduj¹ce siê
na zewn¹trz, odpowiadaj¹ce tym wewn¹trz, stale na
nie napieraj¹. Kokon steruje kierunkiem tego naporu
przez izolacjê emanacji wewnêtrznych. Widz¹cy stali
siê mistrzami wiadomoci, kiedy nauczyli siê sterowaæ struktur¹ ludzkiego kokonu41. Odkryli, ¿e prawdziwa tajemnica nie kryje siê w naszym wnêtrzu,
a wiadomoæ zawsze znajduje siê na zewn¹trz. Poniewa¿ swobodne emanacje z natury zatrzymuj¹ te,
które znajduj¹ siê we wnêtrzu kokonu, chodzi o to,
by pozwoliæ swobodnym emanacjom na stopienie siê
z tym, co znajduje siê wewn¹trz nas. Widz¹cy wierz¹,
¿e skutkiem tego stajemy siê naprawdê tacy, jakimi jestemy  p³ynni, w nieustannym ruchu, wieczni. Stopieñ wiadomoci ¿ywych istot zale¿y od odpowiedniego poddania siê naporowi swobodnych
emanacji42.
Widzenie jest skutkiem niezwyk³ych po³¹czeñ emanacji i nie ma nic wspólnego ze wzrokiem. Don Juan
dodaje, ¿e gdy co siê widzi, to pojawia siê g³os t³umacz¹cy mu nowy, tworz¹cy siê w³anie porz¹dek.
Jeli g³osu owego nie ma, nie jest to widzenie, tylko
co innego. Jest on bezporednio zwi¹zany tylko
z cz³owiekiem, poniewa¿ nikt oprócz nas nie mówi43.
41
42
43
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W ka¿dym z nas istnieje pewien czynnik selekcjonuj¹cy odpowiednie emanacje zewnêtrzne i wewnêtrzne oraz ³¹cz¹cy je ze sob¹. Nazywa siê go punktem
scalaj¹cym. Pewien szczególny sposób po³¹czenia
emanacji, który postrzegamy, jest skutkiem dzia³ania
tego miejsca w kokonie. Wyrane emanacje tworz¹
wiêksz¹ czêæ spektrum ludzkiej wiadomoci, ale s¹
jedynie niewielkim fragmentem wszystkich emanacji
zawartych w kokonie. Czarownicy nazywaj¹ je: praw¹ stron¹, normaln¹ wiadomoci¹, tonalem, tym
wiatem, tym, co znane, pierwsz¹ uwag¹. Nieu¿ywana pozosta³a czêæ jest przedmurzem nieznanego.
W³aciwe nieznane sk³ada siê z emanacji, które nie
nale¿¹ do ludzkiego pasma i na których nigdy siê nie
skupiamy. Czarownicy nazywaj¹ je: wiadomoci¹
lewej strony, nagualem, innym wiatem, nieznanym, drug¹ uwag¹44. Warto dodaæ, ¿e istnieje te¿
trzecia uwaga, która jest wiadomoci¹ oraz opanowaniem pierwszej i drugiej uwagi.
Wed³ug don Juana osoby dysponuj¹ce wiêksz¹
moc¹ potrafi¹ przepchn¹æ koncentracjê ze zwykle
u¿ywanych emanacji na s¹siednie45. Nazywane jest to
uderzeniem naguala, bo tak okrela siê cz³owieka
maj¹cego pewien naddatek energii, i to w³anie ci ludzie s¹ nauczycielami i g³ównymi przekazicielami spad44
45
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ku wiedzy czarowników. Przez uderzenie w miejsce
punktu po³¹czenia zostaje on przeniesiony w inne
miejsce, a wiadomoæ cz³owieka zmienia siê. Nauka
odbywa siê na dwóch poziomach  w normalnej rzeczywistoci i w odmiennym stanie przesuniêcia owego punktu. Dopóki uczeñ nie zbierze odpowiedniej
iloci mocy, nie mo¿e dotrzeæ do nauk tak zwanej lewej strony. Czarownicy ucz¹, ¿e miejsce punktu mo¿na zmieniæ samemu, od wewn¹trz. Gdy uczeñ opanuje tê umiejêtnoæ, mo¿e przypomnieæ sobie wiele
sytuacji, których wczeniej nie pamiêta³. Od ksi¹¿ki
Dar Or³a Carlos Castaneda opisuje proces przypominania sobie wiedzy przekazywanej mu w odmiennym
stanie wiadomoci. Odzyskanie tej pamiêci jest
skupieniem emanacji, których u¿ywano w trakcie
nauki i dotarciem do pe³ni siebie.
Zwyk³a pozycja punktu scalaj¹cego jest w³anie
otaczaj¹cym nas wiatem i utrwalamy j¹ ci¹g³ym
wewnêtrznym dialogiem. Umiejêtnoæ przesuwania
tego punktu pomaga uwiadomiæ sobie widz¹cemu,
¿e tajemnica tkwi w percepcji. Nie w tym, co postrzegamy, ale w tym, co sprawia, ¿e postrzegamy. Jedynie pozycja punktu scalaj¹cego decyduje o tym,
co postrzegaj¹ nasze zmys³y. Jeli punkt znajdzie siê
w innym miejscu i z³¹czy inne emanacje, to nasze ludzkie zmys³y zaczn¹ postrzegaæ niepojête rzeczy46.
46
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Warto na koniec tego rozdzia³u wspomnieæ o wielkich pasmach emanacji Or³a. Poniewa¿ emanacje zawsze wystêpuj¹ w zbitkach, dawni widz¹cy nazwali je
pasmami. Istnieje na przyk³ad pasmo, które wytwarza
istoty organiczne, choæ nie wszystkie te istoty posiadaj¹ te same emanacje, a to ze wzglêdu na ogromn¹
rozleg³oæ owego pasma47. Aby u³atwiæ wyobra¿enie
tego sobie, widz¹cy opisuj¹ pasmo jako szeroki pas
wietlistych w³ókien, niekoñcz¹cych siê wietlistych
strun. Organiczne istoty to b¹ble, które wyrastaj¹ dooko³a tych wi¹zek. Niektóre b¹ble znajduj¹ siê w centrum pasma, niektóre za z brzegu, przez to zostaje
okrelone dla nich spektrum dostêpnych im emanacji. Pasm takich istnieje nieskoñczenie wiele, ale widz¹cy zauwa¿yli, ¿e na Ziemi wystêpuje ich czterdzieci osiem. Oznacza to, ¿e istnieje czterdzieci osiem
typów organizacji, struktur, a ¿ycie organiczne jest jedn¹ z nich. Siedem z owych pasm wytwarza nieorganiczne b¹ble wiadomoci (nie jest to dostêpne naszemu umys³owi, ale jest dostêpne widzeniu), reszta
za tworzy jedynie organizacje48. Do trzech z owych
omiu pasm Orze³ rozsy³a wiadomoæ przez swoje
emanacje. Castaneda s³usznie zauwa¿a, ¿e przypomina to, jak religijne osoby mówi¹ o dawaniu ¿ycia przez
Boga. Don Juan odpowiada, ¿e choæ stwierdzenia te
47
48
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nie powsta³y z tego samego punktu widzenia, oznaczaj¹ to samo. Ró¿nica polega na tym, ¿e widz¹cy
dostrzegaj¹, jak Orze³ rozsy³a wiadomoæ przez
swoje emanacje, ale ludzie religijni nie widz¹ Boga
darz¹cego ¿yciem przez swoj¹ mi³oæ. Jednym
z najbardziej fascynuj¹cych dowiadczeñ widz¹cego jest
odkrywanie kolorów trzech wi¹zek emanacji obdarzonych b¹blami wiadomoci. Jedna z nich jest be¿oworó¿owa, druga, ¿ó³tawa, trzecia, w której zawiera siê
równie¿ cz³owiek, ma odcieñ bursztynu49. Blask wiadomoci ludzkiej posiada jego ró¿ne odcienie, a zale¿¹ one od zgromadzonej osobistej mocy, energii.
Istniej¹ te¿ istoty nieorganiczne, które charakteryzuj¹
siê nieruchom¹ otoczk¹, przypominaj¹ bezkszta³tne pojemniki o niskim stopniu wietlistoci, w odró¿nieniu
od organicznych istot  b¹bli promieniuj¹cych energi¹.
W obydwu strukturach wystêpuj¹ nios¹ce wiadomoæ
wietliste emanacje. Umo¿liwiaj¹ one fascynuj¹c¹ komunikacjê miêdzy istotami z omiu wielkich pasm50.
Ona to sprawia mo¿liwoæ kontaktu i zwi¹zku z tajemniczymi sprzymierzeñcami czarowników.
Wszystko, co postrzegamy, sk³ada siê z fragmentów
kokonów lub naczyñ wype³nionych emanacjami. wiat
sk³ada siê z czterdziestu omiu pasm. Punkt po³¹czenia
naszego zwyk³ego postrzegania z³o¿ony jest z fragmen49
50
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tów dwóch pasm, organicznego i struktur nieobdarzonych wiadomoci¹. Pozosta³e czterdzieci pasm nie
nale¿y do wiata, który normalnie postrzegamy. Czarownicy dziêki swoim podró¿om odkryli siedem
kompletnych wiatów, które nasz punkt scalaj¹cy jest
w stanie posk³adaæ, po jednym dla ka¿dego pasma
wiadomoci51. Liczbê siedmiu wiatów i siedmiu odpowiadaj¹cych im poziomów odnajdujemy te¿ w niektórych gnostycznych tradycjach, np. w jodze kundalini52. Podobne podzia³y wiata na poziomy znane s¹
w³aciwie ka¿dej kulturze i ró¿na jest ich liczba.
Warto równie¿ wspomnieæ o ciekawej uwadze, jak¹
w ksi¹¿ce pod tytu³em Tajemnice ¿ycia poczyni³ Osho,
jeden ze wspó³czesnych nauczycieli duchowych indyjskiego pochodzenia. Podobnie jak w wizji wiata widz¹cych, Osho mówi o ciele, jak i otaczaj¹cych nas
rzeczach jako energii. Mówi, ¿e jestemy wiat³em. Przywo³uje on znany wzór Einsteina E=mc2, w którym E
jest energi¹, m materi¹ i c prêdkoci¹ wiat³a. Wskazuje to na obecnoæ problemu wiata jako
energii we wspó³czesnej nauce. Mo¿na pokusiæ siê
o uproszczenie interpretacji genialnej teorii Einsteina
 ludzie i ca³y otaczaj¹cy nas wiat, a przynajmniej
to, co zwiemy materi¹, jest w ci¹g³ym ruchu, jest
energi¹. wiat³em? Sam Einstein powiedzia³, ¿e
51
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Arystotelesowska koncepcja, zgodnie z któr¹ materia
sk³ada siê z mechanicznych obiektów poruszaj¹cych
siê w geometrycznej przestrzeni, zatrzyma³a rozwój
fizyki na dwa tysi¹ce lat. Dziêki badaniom prowadzonym w XX wieku odrzucenie greckich koncepcji dotycz¹cych przestrzeni geometrycznej sta³o siê koniecznoci¹53. Konsekwencje nowego rozumienia materii
daj¹ nam, wspó³czesnym ludziom, mo¿liwoæ wypróbowania nowego, innego kontaktu ze wiatem zewnêtrznym. Dlatego po przedstawieniu tego, jak¿e
skomplikowanego i tajemniczego, opisu rzeczywistoci, jaki znajdujemy w ksi¹¿kach Carlosa Castanedy,
rozwa¿ymy zagadnienie cz³owieka jako istoty obdarzonej wiadomoci¹ i bêd¹cej b¹blem, kokonem wiat³a, percepcj¹. Przyjrzymy siê równie¿ jego postawie
wobec tak postrzeganej rzeczywistoci.
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