OD AUTORA
Skromnoæ wiat³a jest niepojêta. W swych nieskoñczonych formach objawia siê nam ca³y czas, a ich ró¿norodnoæ sprawia, ¿e tak trudno dociera do nas jego
jednoæ. A jednoæ wiat³a jest jednoci¹ wiata. Gdy
uzmys³owimy sobie, ¿e cokolwiek widzimy, jest gr¹
kolorów i cieni (brakiem wiat³a), byæ mo¿e odkryjemy, patrz¹c na siebie nawzajem, ¿e równie¿ my,
ludzie, jestemy tylko wiat³em, a jego skromne milczenie pozwala nam wierzyæ, ¿e to my tworzymy i kontrolujemy ten wiat. Jak¿e d³ugo ju¿ pytamy o w³asn¹
naturê? Od tysi¹cleci szukamy odpowiedzi. Byæ mo¿e
powinnimy spojrzeæ jeszcze raz na nasz¹ historiê
i ewolucjê, skoro wci¹¿ jeszcze nie potrafimy zaakceptowaæ innego cz³owieka jako równego wobec nas
samych i wiata. Byæ mo¿e znowu potrzebna jest nam
renesansowa rewolucja. Wielu jednak z nas nadal
w¹tpi i mówi: Cz³owiek nigdy siê nie zmieni, a wia-
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ta nie naprawisz!. Warto jednak zaobserwowaæ, jak
ludzie zaczynaj¹ siê niepostrze¿enie zmieniaæ, nie wiedz¹c nawet, czemu. Byæ mo¿e tak objawia siê ta szeroko dyskutowana Nowa Era.
Czy mo¿na mieæ nadziejê, ¿e  znu¿ony ci¹g³ym wyzyskiwaniem i wzajemnym ok³amywaniem  cz³owiek
zechce w koñcu od tego odpocz¹æ i zacznie ¿yæ radoniej wród innych ludzi? Mo¿e to w³anie za tym
têsknimy  prostym, naturalnym dla cz³owieka sposobem ¿ycia, który rozwija³by nasz¹ naturê, a nie os³abia³ nas? Czy zamiast spróbowaæ ocaliæ nasz¹ planetê,
dalej bêdziemy bezsensownie nadu¿ywaæ jej darów?
W czym pomog¹ nam banki, ubezpieczenia, skoro nie
bêdzie wie¿ej wody i powietrza? Spróbujmy wyobraziæ sobie oszczêdnoci ca³ego naszego ¿ycia  ile
mo¿emy zyskaæ? A teraz pomylmy, jak procentuje jedna pestka dyni zasiana w ¿yznej glebie. Dlaczego koniecznie chcemy siê odci¹æ od naszego jedynego ród³a zdrowego ¿ycia  natury? Spójrzmy, jakie kolory
roztacza ona przed nami, a jakimi sami otaczamy siê
w miastach? Jak miemy tak powierzchownie dyskutowaæ o problemie g³odu na wiecie, skoro wiêkszoæ
pieniêdzy wydajemy na zbrojenia i wojny, na niszczenie przyrody?
Mówi siê, ¿e rodziców siê nie wybiera, wiêc powinnimy byæ dumni z naszej Matki Ziemi, która tak
hojnie obdarza nas swoimi dobrami. Jest ona Matk¹
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wyj¹tkow¹, ale najpierw trzeba jej zaufaæ i daæ siê
wychowaæ. Bo czy kiedykolwiek polityczne i religijne
instytucje nauczy³y nas odczuwania szczêcia? A przecie¿ doæ sobie przypomnieæ, jak wspaniale jest
przechadzaæ siê górsk¹ cie¿k¹ czy zrywaæ owoce
z drzewa.
Dlaczego nie potrafimy siê ju¿ uczyæ nawet sami
od siebie, cz³owiek od cz³owieka, naród od narodu,
kontynent od kontynentu? Przecie¿ ka¿dy z nas ma
co do zaoferowania. Kultura Indian obu Ameryk uczy
nas szacunku dla naszej planety Ziemi, a kultura
Wschodu ci¹gle przypomina nam o Duchu i potêdze
ludzkiego umys³u. Afryka dalej promieniuje tyloma
kolorami, a ludzie potrafi¹ jeszcze wspólnie piewaæ
i tañczyæ. W koñcu tak¿e i my, ludzie Zachodu,
genialnie nauczylimy siê wykorzystywaæ prawa
natury w technice.
A mo¿e jednak nie jest tak le? wiat, kurcz¹c siê,
da³ w³aciwie ka¿demu z nas dostêp do nauk i dowiadczeñ kultur ca³ego wiata. Stara ezoteryczna wiedza wychodzi na wiat³o dzienne. To, co kiedy przekazywane by³o w tajemnicy, pod os³on¹, mo¿na teraz
kupiæ w ka¿dej ksiêgarni na ca³ym w wiecie, znaleæ
w Internecie. Byæ mo¿e dlatego traci ona tak wiele ze
swojego uroku, ale mo¿e te¿ coraz bardziej uwiadamiamy sobie, ¿e s¹ to tylko opisy naszej w³asnej natury i wezwania do jej rozwoju. Ksi¹¿ki Carlosa Casta-

9

UKRYTY BLASK  WIAT CARLOSA CASTANEDY

nedy, od pewnego czasu popularne równie¿ w Polsce, by³y dla mnie nie tylko ow¹ tajemn¹, zakazan¹
wiedz¹, lecz przede wszystkim kolejn¹ przenoni¹
ludzkiego ¿ycia i d³ugo pozostawa³em pod ich urokiem. Studiuj¹c filozofiê, mia³em okazjê nauczyæ siê
pewnego syntezowania wiedzy, za dalsze przemylenia pozwoli³y mi na g³êbsze uwiadomienie sobie jednoci natury ludzkiej na ca³ym wiecie i by³y prób¹
odpowiedzi na wiele pytañ dotycz¹cych kryzysu
wspó³czesnej cywilizacji. Za namow¹ wielu przyjació³
postanowi³em podzieliæ siê tymi przemyleniami z Czytelnikiem. Przekazujê wyrazy szacunku i dobre ¿yczenia dla ka¿dego, kto tê ksi¹¿kê wemie do rêki.
Obymy potrafili uczyæ siê od siebie, nie patrz¹c na
podzia³y. Mo¿e wtedy widok napotkanego cz³owieka
wywo³a w nas umiech i radoæ, przypominaj¹c o tym,
¿e wszyscy jestemy Dzieæmi S³oñca i Ziemi.
£ukasz Krzywoñ
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