Wprowadzenie

P

rzedstawiony w ksi¹¿kach Carlosa Castanedy
wiat sta³ siê dla mnie pretekstem do rozmylañ

nad kondycj¹ wspó³czesnego cz³owieka. Badania Castanedy zaczê³y siê w czasie studiów antropologicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles
i da³y pocz¹tek kilkunastu ksi¹¿kom opisuj¹cym wiat
czarowników i ich wiedzy. Jego ksi¹¿ki by³y dla mnie
jednymi z wielu lektur w ramach poszukiwania duchowej sfery cz³owieka i jego miejsca w tym wiecie.
Poród wielu lektur z zakresu religii, filozofii, antropologii, sztuki itd. ksi¹¿ki Castanedy wywar³y na mnie
szczególnie du¿e wra¿enie. Mo¿liwoci cz³owieka,
które odkrywa przed nami amerykañski antropolog
w swoich wspomnieniach, s¹ fascynuj¹ce, a atmosfera panuj¹ca podczas czytania lektury jest niepowtarzalna. Trudno przyznaæ jego ksi¹¿kom, ¿e s¹ napisa-
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ne jêzykiem naukowym, byæ mo¿e z wyj¹tkiem pierwszej  Nauki don Juana z roku 1968, która by³a jego
rozpraw¹ doktorsk¹. By³a to rozprawa rozpoczêta
z zamiarem badania rolin leczniczych i psychoaktywnych, która jednak po spotkaniu z pewnym czarownikiem przerodzi³a siê w badanie systemu wierzeñ i tradycji, której by³ nonikiem. Z czasem ksi¹¿ka sta³a siê
popularna, a wrêcz kultowa. Mia³a te¿ wielu wrogów
 dziêki kilku naukowcom z krêgów uniwersyteckich
odebrano autorowi doktorat, twierdz¹c, ¿e postaæ
don Juana jest fikcyjna b¹d zapo¿yczona z przesz³oci, a ca³¹ sprawê uznano za sfa³szowan¹. Niezale¿nie jednak od krytycznej opinii kilku ludzi, kwestionuj¹cych prace antropologa, system wiedzy przedstawiony przez niego jest tak obszerny, a zarazem
spójny, ¿e pozostaj¹ jedynie dwie mo¿liwoci: albo
rzeczywicie otrzyma³ tê wiedzê od kogo, kto by³ jej
spadkobierc¹, albo posiada³ naprawdê genialny umys³.
Castaneda zacz¹³ wydawaæ póniej kolejne ksi¹¿ki. Spowodowane to by³o efektami, jakie wywiera³o
na niego ¿ycie wed³ug nakazów jego nauczyciela 
Juana Matusa, Indianina z plemienia Yaqui. Zmiany
zachodz¹ce w autorze automatycznie rozszerza³y punkt
patrzenia na przebyte ju¿ lata nauki. Castaneda wiele
razy wraca póniej do tych samych sytuacji, opisywanych wczeniej, aby odkryæ w nich nastêpny ukryty
aspekt przyjêtej przez niego wiedzy. Trzeba przyznaæ,
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¿e ksi¹¿ki te s¹ bardzo wci¹gaj¹ce i sugestywne, zawieraj¹ du¿¹ dawkê emocji, co zapewne jest zwi¹zane
z donios³oci¹ odkrywania w³asnych, nieznanych
wczeniej mo¿liwoci. Mimo wielu zaskakuj¹cych, niesamowitych opisów prze¿yæ, znaleæ tam mo¿na wyj¹tkow¹ trzewoæ i racjonalnoæ. Nie jest to lektura
cile antropologiczna, ale jak pisze Castaneda: ... jej
korzenie tkwi¹ jednak w antropologii kulturowej, rozpoczê³a siê bowiem przed wielu laty od badañ terenowych zwi¹zanych z t¹ dyscyplin¹ wiedzy1. Nie s¹
to te¿ ksi¹¿ki o charakterze filozoficznym, choæ czêsto
mo¿na odnaleæ w nich wiele nawi¹zañ do filozofii.
W Odrêbnej rzeczywistoci okrela swoje prace jako
sprawozdanie, poniewa¿ zarejestrowany przez niego
system wiedzy jest dla niego niezrozumia³y. Stosuje
metodê fenomenologiczn¹ i stara siê traktowaæ magiê
jedynie jako zjawisko, które zosta³o mu przedstawione. Jako obserwator stara siê zare-jestrowaæ to, co
obserwuje, i powstrzymaæ siê od wydawania wszelkich os¹dów2.
Naprawdê trudno jest dociec, na ile postaæ don
Juana, a zw³aszcza wiedza, jakiej naucza, jest prawdziwa. Jednak wszystkie ksi¹¿ki uk³adaj¹ siê w spójn¹ i konsekwentn¹ treæ. Stanowi¹ konkretny system
wiedzy dotycz¹cy wiata i cz³owieka. Wskazówki od1
2

C. Castaneda, Dar Or³a, Poznañ 1997, s. 5.
C. Castaneda, Odrêbna rzeczywistoæ, Poznañ 1998, s. 22.
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nonie postêpowania zawarte w tekcie brzmi¹ rozs¹dnie i trudno zaprzeczyæ ich trafnoci. Wielu jednak
ludziom wszystko to wydaje siê byæ jedynie piêkn¹
u³ud¹, co oczywicie mo¿na stwierdziæ dopiero po
dok³adnej lekturze, próbuj¹c odnieæ treæ do w³asnego wnêtrza. Przede wszystkim trudno oceniæ wartoæ
zawartej w nich wiedzy ze wzglêdu na jej praktyczny
wymiar. Ca³a piêkna teoria i opis wiata czarowników
staje siê ³atwiejszy do pojêcia dopiero po zastosowaniu jej w ¿yciu.
W czasie, kiedy zg³êbia³em wiedzê zawart¹ w ksi¹¿kach Castanedy, napotka³em wielu ludzi równie¿ zajmuj¹cych siê i korzystaj¹cych z niej. Wydano te¿ kilka
ksi¹¿ek powiêconych bezporednio samym technikom pracy nad sob¹, wyjêtym ¿ywcem z ksi¹¿ek amerykañskiego antropologa. Okazuj¹ siê one mo¿liwe
do zastosowania przez wiêkszoæ ludzi, ale pod jednym warunkiem  podjêcia decyzji. To dziêki takim
opracowaniom wielu ludzi mia³o okazjê wypróbowaæ
tê staro¿ytn¹ wiedzê w codziennym ¿yciu. wiat czarowników daje odpowied na wiele pytañ dotycz¹cych ludzkiej natury cz³owieka, jego mo¿liwoci i miejsca we wszechwiecie. Ma do zaoferowania to, za czym
ka¿dy z nas w jaki sposób têskni  uczucie pe³ni
i wolnoci. Pytanie o wolnoæ i jej cenê zawsze do
nas wraca. Powsta³o ju¿ wiele propozycji ze strony
filozofii  od czasów staro¿ytnych po wspó³czesnoæ.
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Ale, niestety, w naszym krêgu kulturowym sta³o siê
co, co byæ mo¿e zamknê³o nas na dotarcie do wolnoci. Z epoki na epokê coraz bardziej oddalalimy siê
od dowiadczeñ dotycz¹cych naszego cia³a, skupiaj¹c
siê na rozumowym postrzeganiu wiata, rozdzielilimy
wiat ducha i materii na dwie oddzielne sfery ¿ycia.
Odeszlimy od kultywowania naszej ca³oci, zajmuj¹c
siê pojêciami, teoriami, które stawa³y siê coraz bardziej abstrakcyjne i niezwi¹zane bezporednio z dowiadczeniami samego ¿ycia. Ka¿dy z nas potrzebuje
jakiego opisu wiata i postrzega potem rzeczywistoæ
zgodnie z jego za³o¿eniami, nie bêd¹c jednak wiadomym, jak dalece pogr¹¿a siê w iluzji przyjêtych idei.
Jedno z najdoniolejszych odkryæ czarowników
brzmi, ¿e wiat, jaki postrzegamy, jest tylko opisem
rzeczywistoci, maj¹cym wp³yw na jego percepcjê.
Zmiana tego opisu, czyli przemiana naszego zwyk³ego ja, jest wed³ug nich mo¿liwa i jest celem nauki,
ukoronowaniem ich wiedzy. Ca³kowita przemiana jest
jednak zwi¹zana z d³ugim procesem, wymagaj¹cym
najwiêkszego powiêcenia, ale pozwala na dotarcie
do wielu nowych dowiadczeñ, a w konsekwencji
dowiadczenia wolnoci. Dla don Juana jest to proces, którego celem jest stanie siê cz³owiekiem wiedzy.
Charakterystyczne dla jego nauki jest to, ¿e pragnienie d¹¿enia do wiedzy jest wpisane w naturê cz³owieka. Jest to d¹¿enie do wiedzy potrzebnej do oczysz-
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czenia siebie i nadaj¹cej sens naszemu ¿yciu. Powinna ona byæ przede wszystkim skuteczna, daj¹ca siê
zastosowaæ w codziennoci. Mo¿na by j¹ mia³o
nazwaæ m¹droci¹ ¿yciow¹. Fascynuj¹ce mo¿liwoci,
o jakich czytamy w ksi¹¿kach Carlosa Castanedy, i w³anie owo umi³owanie m¹droci, by³y dla mnie wystarczaj¹cym powodem, by zaj¹æ siê szamañsk¹ wizj¹ wiata i pozwoliæ sobie na próbê jej streszczenia w tej
ksi¹¿ce. Pomijam ca³y spór o pochodzenie tej wiedzy.
Chodzi mi tu raczej o wy³uszczenie g³ównych problemów wy³aniaj¹cych siê przy lekturze ksi¹¿ek Castanedy. Ich spójny charakter pozwala na doæ p³ynne
obracanie siê w sferze pojêæ wiata czarowników.
Chodzi mi przede wszystkim o streszczenie i ukazanie
pewnej wizji rzeczywistoci alternatywnej dla wspó³czesnego cz³owieka. Nie bêdzie to praca porównawcza, co jednak nie oznacza zupe³nego odrzucenia nasuwaj¹cych siê analogii. W wielu tradycjach ca³ego
wiata pojawiaj¹ siê te same problemy i koncepcje
dotycz¹ce istoty cz³owieka. W naszym krêgu kulturowym przewa¿a jednak teoretyzowanie, budowanie
systemów opartych na pewnych tezach przyjêtych
a priori, maj¹cych wp³yw na ca³¹ resztê systemu. Niestety, czasami ju¿ nawet za³o¿enia okazuj¹ siê niepewne, a to ze wzglêdu na ich pochodzenie  wyp³ywaj¹
one z umys³u, którego mo¿liwoci s¹ ograniczone.
Logicznie wyprowadzone wnioski mog¹ dalej pog³ê-
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biaæ nieadekwatnoæ systemu w stosunku do samego
dowiadczenia ¿ycia. Trzeba sobie bowiem uzmys³owiæ, ¿e istniej¹ dowiadczenia, których racjonalnie nie
da siê obj¹æ, a które zdarzaj¹ siê w³aciwie ka¿demu,
przy czym czêsto maj¹ one charakter mistyczny. Sam
prze¿y³em wiele takich historii, które najczêciej nazywamy zbiegiem okolicznoci.
Na przyk³ad ostatnio, bêd¹c z przyjacielem w ksiêgarni, znalaz³em opowieci o taoistycznych Niemiertelnych. Kupi³em tê ksi¹¿kê tylko z jednego powodu:
pierwsza historia, na jakiej j¹ otworzy³em, opowiada³a o twórcy Tai Chi Chuan i zarazem za³o¿ycielu szko³y stylu, który osobicie æwiczê, czyli o Chan San-Fengu. Podekscytowany zakupem, wyszed³em ze sklepu
i od razu zapragn¹³em przeczytaæ tê historiê przyjacielowi. Gdy czyta³em, jak to ów mistrz zg³êbi³ w wieku
14 lat dostêpne sztuki walki, kilka metrów przed nami
jaki pijany cz³owiek na oczach wszystkich ludzi przedstawi³ seriê ruchów, jakby ¿ywcem z jakiego chiñskiego filmu kung-fu. Póniej umiechn¹³ siê do nas
i mijaj¹c, pokiwa³ nam rêk¹. Przedziwna historia, która dla mnie osobicie jest ewidentnym przejawem
Ducha wed³ug terminologii don Juana. Tego typu dowiadczenia s¹ zazwyczaj niezwykle intensywne i jak
najbardziej rzeczywiste. Ludzie Zachodu czêsto po prostu odrzucaj¹ je jako przypadkowe halucynacje, poniewa¿ nie znajduj¹ w sobie nic, co mog³oby je dopa-
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sowaæ do przyjêtego od dzieciñstwa obrazu wiata.
Byæ mo¿e jest to lêk przed niezrozumia³oci¹ i przera¿aj¹c¹ dla wiêkszoci sfer¹ nieprzewidywalnoci wiata, lêk przed chaosem. wiat czarowników jest pe³en
takich dowiadczeñ, ale nowy opis przyjmowany podczas nauki pozwala na uporz¹dkowanie tych dowiadczeñ i czerpanie z nich wiedzy.
Mam nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta sk³oni Czytelnika do trochê g³êbszego zastanowienia siê nad swoim obrazem
wiata, a przede wszystkim do refleksji nad w³asn¹
percepcj¹, czyli postrzeganiem wiata. Jednym z moich
g³ównych zamiarów jest przedstawienie koncepcji,
¿e jako ¿yj¹ce istoty jestemy percepcj¹, ¿e wiat,
w którym istniejemy, jest nie tylko zbiorowiskiem materialnych obiektów, lecz jest wynikiem wyra¿ania siê
energii  jest wiat³em. Jest to koncepcja siêgaj¹ca niepamiêtnych czasów. Koncepcjê wiata, który jest tylko
odbiciem czy snem, znajdujemy w najstarszych tekstach
Wschodu, a tak¿e w przekazie ustnym rdzennych
Aborygenów. Problem w tym, by zrozumieæ, ¿e nimy.
Wi¹¿e siê to z przebudzeniem  zmian¹ tak drastyczn¹,
¿e ka¿dy z nas, patrz¹c z perspektywy ego, niechêtnie
zapatruje siê na jej podjêcie. Dla przyk³adu zacytujê
tu s³owa znanego w wiecie autorytetu duchowego dla
wielu ludzi, Anthonyego de Mello z ksi¹¿ki Przebudzenie: Ludzie najczêciej pi¹, nie zdaj¹c sobie z tego
sprawy. Rodz¹ siê pogr¹¿eni we nie. ¯yj¹, ni¹c. Nie
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budz¹c siê, zawieraj¹ ma³¿eñstwa. P³odz¹ dzieci we nie
i umieraj¹, nie budz¹c siê ani razu. Pozbawiaj¹ siê tym
samym mo¿liwoci zrozumienia niezwyk³oci i piêkna
ludzkiej egzystencji. Mistycy, niezale¿nie od wyznawanej przez siebie doktryny, zgodni s¹ co do tego, ¿e
wszystko, co nas otacza, jest takie, jakie byæ powinno.
Wszystko. Có¿ za przedziwny paradoks. Najtragiczniejsze jest jednak to, ¿e wiêkszoæ ludzi nigdy nie jest
w stanie tego zrozumieæ. Nie s¹ w stanie tego poj¹æ,
gdy¿ pogr¹¿eni s¹ we nie. ni¹ sen prawdziwie koszmarny3. Dziêki przebudzeniu pozbywamy siê iluzji dotycz¹cych naszego ja i odkrywamy cudownoæ wiata, w którym ¿yjemy. Bardzo popularny film Matrix
równie¿ wykorzystuje motyw snu i jest jego piêkn¹
metafor¹. Ca³a rzeczywistoæ okazuje siê tu byæ iluzj¹
umys³u pod³¹czonego do wielkiej sieci z jednym programem. Dopiero po decyzji porzucenia wszystkiego,
co dotychczas zna³, g³ówny bohater otrzymuje mo¿liwoæ ujrzenia prawdy. Obudziwszy siê w rzeczywistym
wiecie, odkrywa, ¿e jest tylko s³ab¹ istot¹, hodowan¹
przez maszyny dla energii, która jest ca³y czas kontrolowana przez program. Prawdziwa rzeczywistoæ
przerasta jego najmielsze oczekiwania. Jest grona
i przera¿aj¹ca4.
3

A. de Mello, Przebudzenie, Poznañ 1992.
W filmie mo¿emy dostrzec te¿ bezporednie nawi¹zanie do zdolnoci widzenia, któr¹ posi¹æ mo¿e czarownik. Jest to zdolnoæ pozwalaj¹ca przygl¹daæ siê bezporednio ruchowi energii w postaci wiat³a.
4
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W wiecie czarowników wszystko, co pojawia siê
przed nami, jest wyrazem postrzeganego przez nasze
cia³o przep³ywu energii. Jestemy istotami z³o¿onymi
z w³ókien wiat³a, które przypominaj¹ bañkê, a dziêki pewnemu miejscu w jej strukturze komunikujemy
siê ze wiatem  postrzegamy. To, jak widzimy rzeczywistoæ, jest zale¿ne od opisu, którym steruje nasz
umys³. To on selekcjonuje nasze wra¿enia, za tworzony przez niego opis jest w³anie owym snem,
o którym mówi Anthony de Mello.
Wród znanych nam bli¿ej z historii europejskiej
filozofii, najbardziej zbli¿ona do wizji wiata czarowników wydaje siê byæ intuicja zawarta w Monadologii
Leibniza. Koncepcja monad, zamkniêtych bytów, samowystarczalnych ca³oci obdarzonych percepcj¹,
zbiega siê w wielu miejscach z opisem wiata czarowników.
Jak czêsto powtarza don Juan, nasze czasy charakteryzuj¹ siê panowaniem rozumu. Jego dzia³anie sprawia,
¿e trudno jest nam postrzegaæ wiat w naturalny
sposób. Podobno panowa³y kiedy czasy, gdy nie odgrywa³ on tak znacz¹cej roli w ¿yciu cz³owieka,
a ludzie mieli dostêp do tak zwanej milcz¹cej wiedzy.
Dlatego tak wa¿ne w czasie nauki jest obalenie rozumu. Nie chodzi tu o ca³kowite pozbycie siê go, bo koñczy siê to op³akanymi skutkami. Nie sposób zaprzeczyæ, ¿e miêdzy innymi to rozum sprawia, i¿ jestemy
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ludmi, jednak nie mo¿na pozwoliæ, by szkodzi³ ca³oci naszego istnienia. Jedn¹ z pierwszych rzeczy jest wiêc
podanie uczniowi rolin psychotropowych, których
dzia³anie za³amuje na chwilê panowanie rozumu. Po
takich prze¿yciach nie jest siê ju¿ tak pewnym swego
racjonalnego postrzegania wiata, poniewa¿ wychodz¹
one poza jego opis. Wtedy mo¿na zaj¹æ siê dalsz¹ prac¹ nad percepcj¹. Badania dr. Alberta Hoffmana, cz³owieka zajmuj¹cego siê substancjami psychoaktywnymi,
da³y okazjê, by dowiadczyæ czego na kszta³t mierci,
rozpadu ego, przy u¿yciu substancji wyprodukowanych
w laboratorium chemicznym.
Wa¿ne, by poj¹æ, ¿e nasz rozum jest tylko jedn¹
z alternatyw postrzegania wiata. Dziêki technikom,
doskonalonym od wielu pokoleñ w ramach linii przekazu wiedzy czarowników, staje siê to mo¿liwe. Ale
jak bêdê to jeszcze nieraz zaznacza³, staje siê to mo¿liwe tylko dziêki wytrwa³ej pracy nad sob¹. Don Juan
nie tylko t³umaczy³ wiat wed³ug jakiej teorii, ale
dawa³ swoim uczniom mo¿liwoæ sprawdzenia tego
w ¿yciu. Dziêki jego wskazówkom i przewodnictwu
otwiera siê przed nimi ca³a nowa sfera dowiadczeñ,
do których wczeniej nie mieli dostêpu. Cel, jakim jest
ca³kowita transformacja osoby, wymaga powiêcenia
wszystkiego, do czego zd¹¿ylimy siê przywi¹zaæ.
Don Juan wprowadza do ¿ycia swoich uczniów idee
¿ycia wojownika i mierci jako doradcy, które poma-
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gaj¹ im na drodze ku wiedzy. Dziêki niej uzyskuj¹
odpowiedni¹ determinacjê, bez której niemo¿liwe
by³oby stanie siê cz³owiekiem wiedzy.
Mylê, ¿e zakwestionowanie pewnoci naszego
racjonalnego traktowania rzeczywistoci jest na tyle
ciekawe, a mo¿e nawet wyzywaj¹ce, by przyjrzeæ siê
na chwilê innej propozycji bycia-w-wiecie. Byæ mo¿e
rzeczywicie traktujemy wiat i samych siebie zbyt
sztywno. Czêsto trudno nam siê znaleæ w zupe³nie
nowych sytuacjach albo nie wiemy, co zrobiæ, kiedy
przytrafia siê nam co niesamowitego, czego nie potrafimy dopasowaæ do naszej pouk³adanej sfery osobistych dowiadczeñ. Brakuje nam pewnego rodzaju
elastycznoci, a co gorsza, brakuje nam zwykle prostej radoci ¿ycia. Czujemy siê ci¹gle obci¹¿eni problemami wiata i naszych codziennych zmagañ. Jeli
przyj¹æ punkt widzenia czarowników, te wszystkie
dowiadczenia wynikaj¹ z naszego nastawienia do
wiata i traktowania siebie jako najwa¿niejszej istoty.
To w³anie to nastawienie i ci¹g³e podsycanie go
wewnêtrzn¹ rozmow¹ zamyka nam drzwi do naszych
niewykorzystanych mo¿liwoci. Tym samym sami zamykamy sobie drogê do wolnoci, o której stale rozmawiamy i marzymy.
Ma na to wp³yw ca³e nasze dziedzictwo kulturowe.
Chrzecijañska teologia wraz z wizj¹ grzechu pierworodnego i koncepcj¹ ³aski rozleniwi³a nasze ego.
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Wed³ug mnie zapomnielimy o bardzo wa¿nym aspekcie ka¿dej wiedzy, a mianowicie o praktyce. To ona
sprawia prawdziw¹ przemianê i jest najlepszym testem
dla ka¿dego rodzaju wiedzy. Dziêki ksi¹¿kom Castanedy zainteresowa³em siê jeszcze bardziej prac¹ nad
cia³em, zw³aszcza dziêki jednej z ostatnich jego ksi¹¿ek Magiczne kroki. To dziêki nim zacz¹³em poszukiwaæ sposobu na pracê z wewnêtrznymi dowiadczeniami  tak trafi³em na zajêcia chiñskiego Tai Chi
Chuan. Okaza³o siê, ¿e wiele zasad jest zbie¿nych
z systemem wiedzy czarowników. Dopiero jednak wytrwa³a praca z nimi daje efekty, za samo interesowanie siê wiatem taoistycznych rozwa¿añ nie pozwala
wcale na ich dog³êbne zrozumienie. Dopiero wraz
z praktyk¹ przychodz¹ dowiadczenia, które pozwalaj¹ na umiejscowienie specyficznej, wewnêtrznej
wiedzy w codziennym ¿yciu.
Mo¿na na przyk³ad odczuæ w sobie przep³yw energii
¿yciowej qi, która jest mglistym pojêciem dla naszego
zachodniego spo³eczeñstwa. I nie chodzi tu wcale
o jak¹ autosugestiê. To praca nad sob¹, i zwi¹zane
z ni¹ dowiadczenia, zmienia wiatopogl¹d, a nie odwrotnie. W normalnym ¿yciu dzia³a to równie¿ podobnie, a zaczyna siê w okresie dzieciñstwa  nasze
dowiadczenia wp³ywaj¹ na nasze podejcie do
wiata, a bêd¹c wygodnymi, z czasem znajdujemy rozmaite teorie potwierdzaj¹ce to podejcie. Co gorsza,
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kiedy nasze dowiadczenia nie zgadzaj¹ siê z przyjêt¹
wizj¹, znajdujemy sobie nastêpn¹. Uwielbiamy patetyczne s³owa, ale czêsto nie potrafimy odnaleæ m¹droci
w prostych radach. Panuj¹ce w naszych czasach pomieszanie przeró¿nych sposobów na ¿ycie sprawia, ¿e sami
ju¿ nie wiemy, w co wierzyæ. Potrafimy siê szybko zniechêcaæ do przeró¿nych propozycji, czy to do diety-cud,
czy nawet do jakich religijnych praktyk. Mylê, ¿e czêsto wina nie le¿y w samych propozycjach, ale w naszej
niechêci do zmieniania utartych schematów, z którymi
nauczylimy siê ¿yæ, a przede wszystkim w lenistwie.
Pewne schematy wt³aczane s¹ nam od dzieciñstwa i stale
je powtarzamy. Brak nam determinacji i konsekwencji
w dzia³aniu. Stoimy wiêc w miejscu, ¿ongluj¹c przeró¿nymi pomys³ami na ¿ycie. Wci¹¿ poszukujemy nowych
rozwi¹zañ, lepszych opisów, nie dostrzegaj¹c i nie doceniaj¹c pracy, jak¹ w³o¿yli ludzie, tworz¹c przeró¿ne
duchowe tradycje.
Istniej¹ bowiem przekazy wiedzy, które praktykowane s¹ od stuleci czy nawet tysi¹cleci, a które czêsto
s¹ ukrywane w zamkniêtym gronie osób. Dziêki skurczeniu siê wiata mo¿emy dzi dotrzeæ do wielu z nich.
Niestety, niektóre tradycje powoli zaczynaj¹ wymieraæ. Mo¿e z tych wzglêdów wielu nauczycieli pozwala
sobie na inn¹ formê przekazu ni¿ tylko mistrz-uczeñ,
w obawie, ¿e misternie doskonalona przez pokolenia
wiedza bezpowrotnie zaginie. Z tego w³anie powo-
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du Carlos Castaneda postanowi³ po odejciu swego
nauczyciela i dobroczyñcy opublikowaæ staro¿ytn¹
wiedzê, której  jak twierdzi  zosta³ spadkobierc¹.
Wraz ze swoj¹ grup¹ uczniów zacz¹³ te¿ nauczaæ pracy
z energi¹ wietlistego cia³a, tworz¹c warsztaty Tensegrity, magicznych kroków.
Na moje potrzeby korzysta³em g³ównie z pierwszych
szeciu ksi¹¿ek Castanedy. Dotycz¹ one bezporednio samej nauki u Indianina Juana Matusa. Od pierwszego spotkania po ostateczny sprawdzian, jakim by³
skok w przepaæ. Dalsze ksi¹¿ki pisane s¹ ju¿ po ostatecznej próbie, kiedy jego nauczyciele odchodz¹ do
innego wiata. Castaneda zaczyna opisywaæ zdarzenia, jakie dziej¹ siê w grupie pozosta³ych uczniów
i jakie przypominaj¹ siê mu z odrêbnych stanów wiadomoci, w które czêsto zabiera³ go don Juan. Wraz
z prac¹ nad sob¹ i gromadzeniem tak zwanej osobistej mocy Castaneda przypomina sobie coraz wiêcej,
dociera do zakamarków pamiêci, w których jego racjonalny umys³ pochowa³ dowiadczenia niepasuj¹ce
do zwyk³ego opisu.
Z tekstu stara³em siê wydobyæ g³ówne w¹tki i idee,
które tam siê pojawiaj¹. Ze wzglêdu na obszernoæ
zagadnienia i samych tekstów Castanedy, stara³em siê
wybraæ to, co wydawa³o mi siê istotne dla przedstawienia wiata czarowników. Niektóre w¹tki tylko
zaznaczy³em, zw³aszcza gdy chodzi o same techniki
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s³u¿¹ce rozbiciu struktury ego. Mam nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta bêdzie dla niektórych Czytelników pretekstem
do siêgniêcia po tekst ród³owy, z którego dowiedz¹
siê wiêcej na temat samych technik. Z tego samego
wzglêdu pomin¹³em opisy przygód Castanedy  nie
chcia³em psuæ przyjemnoci p³yn¹cej z czytania jego
ksi¹¿ek.
Moja ksi¹¿ka z pewnoci¹ nie jest wolna od pewnych niedoci¹gniêæ, wynikaj¹cych z moich w³asnych
ograniczeñ. Jeli zatem pomin¹³em jak¹ wa¿n¹ sprawê lub zbyt sk¹po j¹ potraktowa³em, wypada mi
jedynie przeprosiæ, zw³aszcza tych wszystkich, którzy
g³êboko interesuj¹ siê wiedz¹ zawart¹ w pracach Carlosa Castanedy. Ksi¹¿ka na ten temat od dawna uk³ada³a siê w mojej g³owie, a dla znaj¹cych lepiej wiat
tolteckich czarowników dodam, ¿e jest ona wynikiem
próby ustawienia intencji wed³ug metody zapo¿yczonej z lektury ksi¹¿ek Castanedy. Skupi³em siê g³ównie na komentarzach don Juana i samego autora. Wydaj¹ siê one byæ wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do zarysowania ogólnej wizji wiata czarowników. Ze wzglêdu
na moje zainteresowania dotycz¹ce istoty cz³owieka
i jego pozycji w wiecie, u³o¿y³em niniejszy tekst
w trzy rozdzia³y: pierwszy dotyczy wiata, drugi cz³owieka, a trzeci ¿ycia, mierci i wolnoci.
Wiedza przekazana Carlosowi Castanedzie wywodzi siê z szamañskich tradycji meksykañskich Indian
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i ma wiele elementów wspólnych z innymi szamañskimi tradycjami z ca³ego wiata. Bêdzie to wiêc
na przyk³ad duch zamieszkuj¹cy wiête, roliny jak
Mescalito, z którym spotyka siê Castaneda. W jego
podró¿ach do innych wiatów pojawiaj¹ siê te¿ charakterystyczne dla szamañskich wizji zwierzêta, na
przyk³ad tygrys. Mit Or³a i zwi¹zana z nim regu³a oraz
tradycja przekazu nauczycieluczeñ jest równie¿ charakterystyczna dla szamanizmu. Postacie sprzymierzeñców, które Carlos otrzymuje od don Juana, s¹ czêsto
pojawiaj¹cymi siê elementami szamañskiego wiata
wizji5. W wiecie przedstawionym przez don Juana
brak jednak specyficznych rytua³ów zwi¹zanych z tym,
co potocznie nazywamy magi¹. System wiedzy czarowników wydaje siê byæ nadzwyczaj racjonaln¹ wiedz¹,
opisuj¹c¹ i stosuj¹c¹ techniki maj¹ce na celu ostateczn¹ przemianê osobowoci. Czarownik to nie kto,
kto odprawia rytualn¹ magiê, ale kto, kto posiad³
wiedzê, jak podró¿owaæ do innych wiatów. Z czasem uczy siê on widzieæ istotê rzeczy i staje siê widz¹cym. Pod koniec wielkiej bitwy, jak¹ jest droga wojownika poluj¹cego na moc, staje siê on cz³owiekiem
wiedzy.
Nie³atwo jest przyj¹æ punkt widzenia czarowników,
poniewa¿ jest on pe³en tajemniczych rzeczy, które my
5 Por. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy,
t³um. K. Kocjan, Warszawa 1994.
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najchêtniej nazwalibymy mitologi¹. Nasze mylenie
jest czêsto zbyt w¹skie, by dopuciæ mo¿liwoæ innego rozumienia wiata. Nie pozwala na to z kolei nasza mitologia, nasz opis wiata. £atwo dajemy siê
ponieæ wyobrani, rozprawiaj¹c, porównuj¹c, ale
zawsze staramy siê zachowaæ granice, dziêki którym
nasze ego bêdzie bezpieczne, nie bêdzie musia³o siê
zmieniæ. Swoj¹ drog¹, lektura najm¹drzejszej nawet
ksi¹¿ki nie jest w stanie nas zmieniæ, jeli sami do tego
nie dojrzelimy. Moim zadaniem bêdzie przedstawienie innego opisu rzeczywistoci  spójnego, nad
wyraz racjonalnego, obcego dla wiêkszoci z nas, ale
zarazem fascynuj¹cego ze wzglêdu na przekaz, o którym mówi. A opis ten przekazuje nam, ¿e ka¿dy z nas
mo¿e siê zmieniæ, staæ siê pe³ni¹ istoty ludzkiej,
a przede wszystkim staæ siê wolnym. ¯ycie niekoniecznie musi byæ szare, nudne i sformalizowane; to my
sami tworzymy taki jego obraz. Jak postaram siê pokazaæ, dla czarowników ¿ycie jest wielk¹ tajemnic¹,
a dziêki odpowiedniej ¿yciowej m¹droci mo¿na radonie i ciekawie je prze¿yæ. Jak powiedzia³ w swoich
zwierzeniach jeden z wielbicieli Castanedy, Paulo
Coelho: Poszukiwanie tajemnicy jest poszukiwaniem
wolnoci.
Wspó³czesny cz³owiek nie potrzebuje do szczêcia
coraz to nowych wynalazków. Có¿ z tego, ¿e l¹dujemy na Ksiê¿ycu, chcemy budowaæ kolonie na Marsie,

28

WPROWADZENIE

kiedy nie potrafimy ¿yæ sami ze sob¹ w zgodzie, nie
mówi¹c ju¿ o ¿yciu w pokoju z innymi. Wspó³czesny
cz³owiek znowu potrzebuje umi³owania m¹droci, takiej filozofii, która nie tylko podsuwa³aby mu opis
rzeczywistoci, ale zmienia³a go od wewn¹trz, by da³a
mu ku temu rodki. By pomog³a mu porzuciæ wszelkie iluzje ego i uzyskaæ pe³niê cz³owieczeñstwa.
Postaram siê wykazaæ na przyk³adzie nauk, jakie
otrzyma³ Carlos Castaneda od Juana Matusa, ¿e
m¹droæ ta, kultywowana od dawna w ró¿nych kulturach wiata, ma znaczenie priorytetowe dla naszego ¿ycia, zw³aszcza w dobie kryzysu wspó³czesnego
wiata.
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