Zakoñczenie

W

iedza, jak¹ don Juan przekazuje Castanedzie,
jest nie tylko nowym opisem rzeczywistoci,

choæ dla nas bêdzie ona pewnie tylko tym. Byæ mo¿e
nazwiemy j¹ mitologi¹. Ale to w³anie ta wiedza mo¿e
byæ rodkiem, rodkiem do przemiany siebie. Jej zastosowanie daje mo¿liwoæ odkrycia w sobie pe³ni
cz³owieczeñstwa. Dla don Juana wiedza jest praw-

dziw¹ potêg¹, ale jedynie w³asne dowiadczenie tej
wiedzy daje wyj¹tkowe poczucie pewnoci siebie188.
To nie s³owa czy pojêcia daj¹ zrozumienie, ale
w³anie osobiste prze¿ycia. Kiedy Castaneda zaczyna naukê, jest jeszcze jednym z typowych przedstawicieli zachodniego podejcia do ¿ycia i wiedzy. Ca³y
188
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czas usi³uje analizowaæ i zrozumieæ, o czym mówi jego
nauczyciel. Muszê przyznaæ, ¿e to u³atwi³o mi pracê nad
jego ksi¹¿kami. Pytania, jakie zadaje, s¹ czêsto pytaniami, jakie zada³by kto o wykszta³ceniu filozoficznym.
W koñcu by³ antropologiem. Ale don Juan nie koncentruje siê na racjonalnym t³umaczeniu. On pokazuje to
bezporednio cia³u Castanedy, a jego cia³o uczy siê
samo, dowiadczaj¹c odpowiednich sytuacji. Opis czarowników, jaki mu przekazuje, s³u¿y do uporz¹dkowania tych dowiadczeñ i tu w³anie realizuje siê rola
rozumu, stra¿nika pilnuj¹cego porz¹dku. Dla cis³oci
dodam, o jaki rodzaj wiedzy chodzi. Jak wspomina
Castaneda w Odrêbnej rzeczywistoci maj¹ oni ró¿ne
patrzenie na ten problem: Carlos ma stale na myli
wiedzê akademick¹, która przekracza dowiadczenie,
podczas gdy don Juan mówi o bezporednim poznaniu
wiata. Autor Odrêbnej rzeczywistoci stwierdza równie¿, ¿e dla Indian zjawisko, które okrelamy mianem magii, prawdopodobnie ju¿ tysi¹ce lat temu
by³o i jest nadal powa¿n¹, autentyczn¹ praktyk¹, porównywaln¹ z nasz¹ nauk¹. Trudnoci z jej zrozumieniem wynikaj¹ bez w¹tpienia z odmiennoci jednostek
znaczeniowych, na których siê opiera189.
Wród wielu abstrakcyjnych dla nas pojêæ ze wiata czarowników podstawowe znaczenie ma d¹¿enie
189

130

C. Castaneda, Odrêbna rzeczywistoæ, s. 15.

ZAKOÑCZENIE

do przemiany siebie, porzucenie starego ja dla nowego ¿ycia, przepe³nionego moc¹, bêd¹cego pe³ni¹
cz³owieczeñstwa. To za znane jest w³aciwie ka¿dej
tradycji duchowej. wiête ksiêgi ró¿nych religii, teksty mistyków mówi¹ o porzuceniu siebie, zatraceniu
siê, by odnaleæ siê na nowo. Nazywaj¹ to przebudzeniem, owieceniem, nowym narodzeniem,
zmartwychwstaniem. Niewa¿ne. Esencja tych pojêæ
wskazuje na nasze upienie. £udzimy siê czêsto, ¿e
sen, którym ¿yjemy, to w³anie rzeczywistoæ, nie zdaj¹c sobie sprawy, jak dalece zale¿ni jestemy od naszych pragnieñ, po¿¹dañ, wspomnieñ, a zw³aszcza od
schematów mylenia innych ludzi. Dlatego powinnimy stale uczyæ siê, jak pozbywaæ siê tych iluzji. Ca³e
nasze ¿ycie mo¿e byæ nauk¹. Don Juan mówi, ¿e cz³owiek ¿yje jedynie po to, by siê uczyæ. A jeli uczy
siê, to dlatego, ¿e jest to mu s¹dzone na dobre i z³e190.
Cel, czyli stanie siê cz³owiekiem wiedzy, jest dopiero
koñcowym produktem pewnego procesu w odró¿nieniu od natychmiastowego osi¹gniêcia wiedzy w wyniku aktu ³aski b¹d interwencji si³ nadprzyrodzonych.
Istnieje okrelony system nauczania prowadz¹cy do
osi¹gniêcia tego celu191. Nauczyciel Castanedy daje mu
pouczenie: Jestemy ludmi, naszym przeznaczeniem
jest uczyæ siê i zostaæ wrzuconym w nowe, niepojête
190
191
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wiaty. Widzenie jest dla ludzi nieskazitelnych. Teraz
hartuj swojego ducha, stañ siê wojownikiem, naucz
siê widzieæ, a potem sam siê przekonasz, ¿e nowe
wiaty naszych wizji nie maj¹ koñca192.
Aby staæ siê cz³owiekiem wiedzy, nie wystarczy tylko studiowaæ m¹dre ksi¹¿ki, trzeba porzuciæ poczucie
wa¿noci. Oj, nie jest to ³atwe. Przecie¿ to ja zrobi³em,
ja zadba³em, ja jestem nieszczêliwy. Ale w³anie chodzi o to, ¿e wszystko traktujemy jako moje. Ale czy
naprawdê jest to moje, czy po prostu to siê mi przydarza. Dla zobrazowania przypomnê znane z Indii
przedstawienie ¿ycia jako tañca boga Sziwy. Tañczy
w p³omieniach. Tyle ¿e nie ma tam nas obok, nie jestemy ma³ymi tañcz¹cymi wokó³ niego, ale to on nas
tañczy. Jestemy tylko elementem tañca, ale nasze ja
stale chce byæ wa¿ne, chce byæ w centrum. Niestety,
poczucie wa¿noci czyni cz³owieka ociê¿a³ym, niezdarnym i pró¿nym. A cz³owiek wiedzy jest pogodny
i elastyczny. Poddaje siê tañcowi.
Zmiana, o jakiej mówi¹ czarownicy, to nie zmiana
nastroju, postawy czy wygl¹du. Prawdziwa zmiana
poci¹ga za sob¹ ca³kowit¹ transformacjê ja. Nie
dokonuje siê ona w ci¹gu miesi¹ca czy roku, mo¿e to
potrwaæ ca³e ¿ycie. Bardzo trudno jest staæ siê kim
innym ni¿ osoba, na jak¹ nas wychowano.
192
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Jak zaznaczy³em wczeniej, wojownik potrzebuje osobistej mocy, a cz³owiek wiedzy, który szczerze powiêci³ siê trudom uczenia, który nie gor¹czkuje siê i nie
waha, dochodzi do momentu, w którym interesuje go
ju¿ tylko, jak gromadziæ osobist¹ moc. I znowu chodzi
tu o przemianê  osobista moc, któr¹ mo¿na oszczêdzaæ, pochodzi z dzia³añ, które stale podejmuje nasze ego, by zajmowaæ siê tylko nim. Dlatego w³anie
sekret gromadzenia mocy polega nie na tym, co
robimy, ale czego nie robimy. Wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do zaspokojenia zachcianek naszego ego powoduj¹ nasze wewnêtrzne napiêcie  odk³adanie siê
energii w ciele. Dlatego wa¿ne jest rozlunienie. Tak¹
sam¹ naukê niesie praktyka tai-chi  poprzez rozlunienie cia³a rozlunia siê równie¿ umys³, który normalnie zak³óca swobodny przep³yw qi, energii. Kluczem
do odkrycia tego jest uwaga, nie koncentracja, ale swobodna obserwacja samych siebie. Ona pozwala na podejcie samych siebie i dalsz¹ przemianê. Co ciekawe,
wiemy, ¿e jêzyk jest odbiciem rzeczywistoci w pojêciach, i tak np. w jêzyku angielskim, s³ysz¹c s³owo
tension, które oznacza napiêcie, po dodaniu negacji
s³yszymy s³owo attention, które oznacza uwagê. Pos³uguj¹c siê skrótem mylowym, mo¿na powiedzieæ,
¿e uwaga to w³anie brak napiêcia, rozlunienie.
Wspó³czesne podejcie do ¿ycia stale stawia nas
przed zadaniem podporz¹dkowywania sobie wiata, co
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oczywicie równie¿ jest wynikiem wychowania w takiej, a nie innej wizji rzeczywistoci. Niestety, nie dostrzegamy, ¿e ci¹g³e próby zmierzaj¹ce ku temu, by
zmieniæ co na zewn¹trz, zabieraj¹ nam energiê,
któr¹ moglibymy spo¿ytkowaæ na przemianê naszej wewnêtrznej struktury (wielu ludzi, których nazywamy przebudzonymi, owieconymi, naucza, ¿e po
tej przemianie nie ma ju¿ wiêcej potrzeby zmieniania
wiata, poniewa¿ objawia siê on przed nami taki, jakim jest, a jest samospe³niaj¹cy siê i nasze ¿ycie jest
tylko jego obserwacj¹). Dla widz¹cych energia ta odk³ada siê w pewnych miejscach na wietlistym ciele,
a magiczne kroki i techniki podchodzenia samego siebie s³u¿¹ temu, by skierowaæ je z powrotem do centrów, orodków witalnoci. Jak w monadach Leibniza,
nasza struktura jest zamkniêta, pe³na. Ka¿dy z nas rodzi siê z pewnym potencja³em energii, wiêkszoæ ¿ycia
up³ywa nam jednak na niekorzystnym jej wykorzystywaniu. Jednak nie ucieka ona nigdzie, odk³ada siê
w wietlistej bañce, a my po prostu nie znamy metody
pozwalaj¹cej na jej przywrócenie i powtórne wykorzystanie. Dlatego tak znacz¹c¹ rolê odgrywa tu praca nad
samym cia³em, co w przypadku systemu wiedzy czarowników oznacza praktykê magicznych kroków. Do
tego w³anie zosta³y opracowane przez widz¹cych podczas odmiennych stanów wiadomoci, wtedy gdy widzieli oni ruch energii wewn¹trz wietlistego kokonu.
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Cz³owiek wiedzy to wojownik, który zgromadzi³
iloæ mocy wystarczaj¹c¹, by utraciæ iluzje dotycz¹ce
niego samego i wiata. Staje siê wtedy widz¹cym czarownikiem. Porzuca on zdeterminowany przez wychowanie opis rzeczywistoci i wtedy realizuje wolnoæ
percepcji. Czarownicy s¹ ekspertami w zmienianiu
poziomów wiadomoci, a niektórzy s¹ w tym tak biegli, ¿e potrafi¹ zmieniæ poziom wiadomoci innych
ludzi. Sprawiaj¹, i¿ widzi siê, ¿e ca³a natura rzeczywistoci jest inna ni¿ to, za co j¹ uznajemy, to znaczy
inna ni¿ to, czego nas od dziecka uczono. Czêsto bawimy siê myl¹, ¿e to kultura determinuje to, kim
jestemy, jak siê zachowujemy, co chcemy wiedzieæ,
co mo¿emy czuæ. Ale nie jestemy sk³onni skorzystaæ
z tej wiedzy, nie chcemy wcale uznaæ, ¿e kultura równie¿ z góry okrela, co mo¿emy postrzegaæ.
Czarownicy uwiadamiaj¹ nam inne rzeczywistoci,
inne mo¿liwoci, nie tylko dotycz¹ce wiata, ale i nas
samych, do tego stopnia, ¿e nie potrafimy ju¿ uwierzyæ w nawet najbardziej trwa³e za³o¿enia odnonie
nas i naszego otoczenia. Czarownicy wiedz¹  nie
tylko intelektualnie, ale równie¿ praktycznie  ¿e
rzeczywistoæ, czy te¿ wiat, taki, jakim go znamy, to
jedynie kwestia umowna. Jest to zjawisko spo³eczne.
Kiedy upadn¹ wszelkie za³o¿enia umowne, upada ca³y
nasz wiat. Czarownicy obalaj¹ zasady spo³ecznie
uzgodnionej percepcji. Aby zrozumieæ, co przez to
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rozumiej¹, trzeba zostaæ praktykiem. Jak mówi Castaneda, czarownicy nie wykonuj¹ dziwacznych,
ezoterycznych rytua³ów, lecz wyprzedzaj¹ nasze
czasy. A ton naszym czasom nadaje w³anie rozum.
Jestemy rozumni jako ludzkoæ, lecz czarownicy s¹
ludmi rozumu, co oznacza zupe³nie co innego. Czarownicy romansuj¹ z ideami, rozbudowuj¹ je do granic, uwa¿aj¹ bowiem, ¿e tylko przez pe³ne zrozumienie, opanowanie intelektu, mog¹ wcieliæ w ¿ycie
zasady czarnoksiêstwa, jednoczenie nie zapominaj¹c
o w³asnej trzewoci i prawoci. W tym drastycznie
ró¿ni¹ siê od wiêkszoci wspó³czesnych im ludzi.
Jak stwierdza: My mamy bardzo niewiele trzewoci,
a jeszcze mniej prawoci193.
Czarownicy s¹ ludmi rozumu, ale bardziej trafne
by³oby okrelenie ich jako ludzi wiedzy. Jako tacy wyprzedzaj¹ zachodnich intelektualistów, którzy zak³adaj¹,
¿e rzeczywistoæ, czêsto uto¿samian¹ z prawd¹, mo¿na
poznaæ poprzez rozum. Twierdz¹ oni, ¿e wszystko, co
jest inteligibilne, jest procesem mylowym i tylko przez
zrozumienie naszego istnienia na jego najbardziej
wyrafinowanym i skomplikowanym poziomie mo¿emy
ostatecznie znieæ granice, za pomoc¹ których rozum
okrela rzeczywistoæ. Czarownicy kultywuj¹ ca³oæ
swego istnienia, niekoniecznie dokonuj¹ rozgranicze193 F. Donner, ¯ycie we nie. Inicjacja w wiecie szamanów,
s. 122123.

136

ZAKOÑCZENIE

nia miêdzy stron¹ rozumow¹ i intuicyjn¹194. Wykorzystuj¹ obie te strony do osi¹gniêcia wymiaru wiadomoci, który nazywaj¹ milcz¹c¹ wiedz¹, znajduj¹c¹ siê
poza jêzykiem, poza myl¹195. W naszej historii filozofii odnajdujemy przyk³ady podobnego poznania ostatecznej rzeczywistoci, najczêciej wród mistyków, ale
te¿ i filozofów. Wystarczy przypomnieæ chocia¿ ostatnie chwile ¿ycia w. Tomasza.
Filozofia od dawna zajmuje siê rozumem. Zaczê³o
siê to w Grecji wraz z koncepcj¹ Logosu, nie mówi¹c
ju¿, jaki poziom osi¹gnê³o to w krytycznych tekstach
Kanta, a potem wszelkich jego spadkobierców. Castaneda uwa¿a³, ¿e filozofia zachodnia zapewnia najlepsz¹ drogê do wyjanienia procesu mylowego na
jego najbardziej wyrafinowanym i z³o¿onym poziomie.
Niestety, prócz jego zg³êbiania nie nauczylimy siê
go wyciszaæ, co jest bardzo cennym dowiadczeniem, wrêcz podstawowym na przyk³ad w filozofii
wschodniej. Niewa¿ne, czy jestemy uczonymi, czy
laikami, jestemy spadkobiercami intelektualnej tradycji Zachodu. Oznacza to wed³ug niego, ¿e mimo
poziomu naszego wykszta³cenia i elokwencji, pozostajemy niewolnikami tej tradycji i jej sposobu
interpretowania rzeczywistoci. Mo¿na postawiæ
194

Dla czarowników poznanie w sposób intuicyjny nie ma ¿adnego znaczenia. Wed³ug nich nale¿y b³yski intuicji przet³umaczyæ
na jak¹ spójn¹ myl. Inaczej s¹ bezcelowe.
195 F. Donner, ¯ycie we nie. Inicjacja w wiecie szamanów, s. 156.
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tezê, ¿e filozofia wed³ug Castanedy spe³nia³aby swoj¹
rolê, gdyby s³u¿y³a do wyjcia poza swoje granice,
które przecie¿ sama stworzy³a. Ale jestemy tylko powierzchownie sk³onni do tego, by zaakceptowaæ, ¿e
to, co uznajemy za rzeczywistoæ, jest tworem kulturowo zdeterminowanym. Aby móc pójæ dalej w poznawaniu siebie samych, musimy zaakceptowaæ na najg³êbszym poziomie, ¿e kultura jest produktem d³ugiego,
wysoce selektywnego, wysoce rozwiniêtego, a co nie
mniej wa¿ne, przymusowego procesu, który osi¹ga
sw¹ kulminacjê w umowie spo³ecznej, uniemo¿liwiaj¹cej nam dojrzenie innych mo¿liwoci. Czarowników
interesuje postrzeganie wiata inaczej, ni¿ to okrela
nasza kultura. Usi³uj¹ oni zdemaskowaæ fakt, i¿
rzeczywistoæ jest dyktowana i podtrzymywana przez
rozum, ¿e myli i idee bior¹ce siê z niego staj¹ siê
z czasem systemami wiedzy, nakazuj¹cymi nam
okrelony sposób widzenia i postêpowania oraz ¿e
ulegamy niewiarygodnemu naciskowi, by zaakceptowaæ pewne ideologie. Kulturalnie zdeterminowane jest
wed³ug nich to, ¿e nasze osobiste dowiadczenia
oraz wspólna umowa spo³eczna, dotycz¹ca tego, co
nasze zmys³y potrafi¹ postrzegaæ, dyktuj¹ to, co
postrzegamy. Wszystko spoza tego umownego
wymiaru postrzegania jest automatycznie odrzucane,
ignorowane przez racjonalny umys³. Dlatego wed³ug
czarowników krucha tarcza za³o¿eñ nigdy nie zostaje
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naruszona196. Dla nas postrzeganie to przede wszystkim zmys³y, ale czarownicy nauczaj¹, ¿e percepcja zachodzi poza wymiarem sensorycznym, ¿e istnieje co
rozleglejszego ni¿ zdolnoci percepcyjne naszych zmys³ów. Mówi¹, ¿e percepcja odbywa siê w miejscu poza
cia³em i zmys³ami.
Aby wcieliæ to w ¿ycie, trzeba tego dowiadczyæ.
Nie wystarczy o tym us³yszeæ czy przeczytaæ. Czarownicy przez ca³e ¿ycie aktywnie staraj¹ siê zniszczyæ
kruch¹ tarczê za³o¿eñ kulturowo zdeterminowanej
percepcji. Nigdy jednak nie rzucaj¹ siê lepo w nieznane. Najpierw dbaj¹ o to, by dobrze rozwin¹æ racjonaln¹ stronê umys³u. Dopiero wtedy mog¹ próbowaæ
wyt³umaczyæ i zrozumieæ wszystko, czego dowiadczaj¹
podczas wypraw w nieznane.
Rozwa¿ania dotycz¹ce czarnoksiêstwa i filozofii
Castaneda podsumowuje wnioskiem, ¿e zarówno jedno, jak i drugie s¹ wysoce wyrafinowanymi formami
wiedzy abstrakcyjnej. Prawda o naszym istnieniu
w wiecie w obydwu przypadkach nie pozostaje nieprzemylana. Czarownik jednak idzie krok dalej. Dzia³a na poziomie odkryæ, które znajduj¹ siê poza naszymi kulturowo akceptowanymi mo¿liwociami. Jak
mówi Castaneda: Filozofowie to intelektualni czarownicy. Jednak¿e ich badania i poszukiwania ograniczaj¹
196
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siê do przedsiêwziêæ umys³owych197. Potrafi¹ oni
wp³ywaæ na wiat, który tak dobrze rozumiej¹ i wyjaniaj¹. Przyczyniaj¹ siê do ju¿ istniej¹cej wiedzy.
Interpretuj¹ i reinterpretuj¹ istniej¹ce teksty filozoficzne. Nowe myli i idee, maj¹ce swe ród³o w intensywnych studiach, nie zmieniaj¹ ich, mo¿e tylko w sensie
psychologicznym. Mog¹ staæ siê lepszymi, bardziej wyrozumia³ymi ludmi, lub wrêcz przeciwnie. Jednak¿e
nic, co robi¹ na poziomie filozoficznym, nie zmienia
ich sensorycznej percepcji wiata, gdy¿ dzia³aj¹ w obrêbie porz¹dku spo³ecznego. Podtrzymuj¹ go, nawet
je¿eli nie zgadzaj¹ siê z nim intelektualnie. Jak mówi
Castaneda: Filozofowie to niespe³nieni czarownicy198. Czarownicy oddzia³uj¹ równie¿ na istniej¹c¹ ju¿
wiedzê, lecz nie poprzez akceptacjê tego, co zosta³o
ustalone i udowodnione przez innych czarowników
wczeniej. Musz¹ oni udowadniaæ sami sobie, ¿e to,
co jest ju¿ akceptowane, rzeczywicie istnieje i rzeczywicie podlega percepcji. By spe³niæ to monumentalne zadanie, potrzebuj¹ dodatkowej energii, któr¹ zdobywaj¹ przez odciêcie siê od porz¹dku spo³ecznego,
choæ nie wycofuj¹c siê ze wiata. £ami¹ umowê spo³eczn¹, która definiuje rzeczywistoæ, ale nie zak³ócaj¹ samego procesu199.
197
198
199
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W wiecie czarowników kobiety i mê¿czyni maj¹
tê sam¹ pozycjê. S¹ po prostu wietlistymi istotami.
Jest jednak drobna ró¿nica w zdobywaniu wiedzy.
Mê¿czyni zdobywaj¹ wiedzê krok po kroku. Pn¹
siê w górê, ku wiedzy. Czarownicy mówi¹, ¿e mê¿czyni id¹ ku duchowi, zmierzaj¹ do wiedzy ruchem
sto¿kowym. Ten proces ogranicza mê¿czyzn w tym,
co mog¹ osi¹gn¹æ. Osi¹gaj¹ tylko pewn¹ wysokoæ.
Ich droga ku wiedzy koñczy siê w w¹skim miejscu,
na czubku sto¿ka. Kobiety potrafi¹ bezporednio
otworzyæ siê na ród³o, albo to ród³o dosiêga je
w sposób bezporedni. Zwi¹zek kobiet z wiedz¹ jest
niezwykle ekspansywny. Mê¿czyni w porównaniu
z nimi maj¹ ograniczony kontakt z wiedz¹. Jednak
czarownicy, którzy wyzbyli siê zwyk³ej struktury ego,
a wraz z nim porzucili to, co okrela siê jako mêskoæ,
równie¿ do niej docieraj¹. Mê¿czyni s¹ cile zwi¹zani z konkretami i zmierzaj¹ ku abstraktom. Kobiety s¹ cile zwi¹zane z abstraktem, ale próbuj¹
oddaæ siê konkretom200. Wed³ug czarowników to dodatkowy organ sprawia te ró¿nice. Macica jest dla
kobiet przejciem do innych wiatów. Jest dodatkow¹
si³¹ do skanalizowania energii. Ze wzglêdu na to jest
dla czarownic oczywicie odpowiednia nauka. Pozwala
ona na przyk³ad wykorzystaæ miesi¹czkowanie do
200
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otworzenia szczeliny miêdzy wiatami. Kobiety maj¹
te¿ sprzymierzeñców w postaci ró¿nych wiatrów,
odpowiednich dla czterech typów kobiet. Kiedy
wiêc kobieta wchodzi na cie¿kê wojownika, jest
w pewnym sensie uprzywilejowana.
Zarówno jednak kobieta, jak i mê¿czyzna musz¹
porzuciæ stare ja, by staæ siê czarownikami. A osi¹gniêcie pewnego dystansu, w którym ja jest tylko
pojêciem201, jakie mo¿na zmieniæ na zawo³anie, jest
aktem prawdziwego czarnoksiêstwa i najtrudniejsz¹
rzecz¹ na wiecie, dlatego tylko nieskazitelny wojownik mo¿e temu sprostaæ.
Wielu wspó³czesnych mylicieli, naukowców, artystów podkrela, ¿e wspó³czesny cz³owiek prze¿ywa
kryzys. Nie potrafi odnaleæ siê w wiecie, ¿yje czêsto
jak zaprogramowana maszyna. ¯yje w niewiadomoci. Byæ mo¿e kryzys ten jest wynikiem zbyt racjonalistycznego traktowania rzeczywistoci, na co czêsto
zwraca uwagê don Juan, a co jest domen¹ zachodniego wiata. Nie zostawia ono miejsca na sferê ducha.
Ducha, którego powoli ju¿ nie dostrzegamy, a mo¿e
nie chcemy dostrzec. Znowu przytoczê tu s³owa
201 Na fali wydawania w Polsce nauk wschodnich pojawi³y siê
dwie dobre pozycje, mówi¹ce o drodze do przebudzenia dziêki
odkrywaniu, czym jest owo ja. Dochodzenie do istoty pojêcia ja
by³o metod¹ dotarcia do ostatecznego poznania dla wielu indyjskich mylicieli. Na jêzyk polski przet³umaczono rozmowy
z dwoma wspó³czesnymi indyjskimi nauczycielami: Sri Ramana
Mahariszi oraz Nisargadatta Maharaj.
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Aldousa Huxleya, który mówi o odkrywaniu oraz
wykorzystaniu ukrytych i dot¹d zaniedbywanych
mo¿liwoci tkwi¹cych w ludziach: Ludzkoæ z lepiej
rozwiniêtymi mocami duchowymi i poszerzon¹ wiadomoci¹ g³êbi i cudu ¿ycia, którego nie da siê ogarn¹æ rozumem, jest w stanie uzyskaæ lepsze zrozumienie biologicznych i materialnych podstaw ¿ycia na
Ziemi, i ogarn¹æ je wiêksz¹ trosk¹. Zw³aszcza dla
ludzi Zachodu, z ich nadrozwiniêt¹ racjonalnoci¹,
poszerzenie i pog³êbienie ich bezporednich i emocjonalnych kontaktów z rzeczywistoci¹, nie zak³ócanych przez s³owa czy koncepcje, mia³oby ogromne,
ewolucyjne znaczenie202.
Edmund Husserl w jednym ze swoich odczytów, spisanym i opublikowanym potem jako Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia, równie¿ dostrzega
ród³o niepowodzenia racjonalnej kultury w odejciu
od ducha, w uwik³aniu siê w naturalizm. Mówi: Dokumentuj¹cy siê w niezliczonych symptomach rozk³adu ¿ycia kryzys europejskiego sposobu istnienia,
o którym tak powszechnie siê dzi rozprawia, nie jest
wcale ciemnym zrz¹dzeniem losu, nie jest nieprzeniknionym fatum, lecz staje siê zrozumia³y i przejrzysty
na tle daj¹cej siê filozoficznie ods³oniæ teleologii dziejów Europy. [...] Mo¿na by³o wtedy wyranie zobaczyæ
202

A. Hoffman, LSD. Moje trudne dziecko, s. 199.
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kryzys jako pozorne fiasko racjonalizmu. Podstawy
tego niepowodzenia racjonalnej kultury nie le¿¹ jednak w istocie samego racjonalizmu, lecz tylko w jego
uzewnêtrznieniu, w uwik³aniu siê w naturalizm
i obiektywizm203.
Husserl widzi rozwi¹zanie w niepoddawaniu siê
zmêczeniu, w heroicznej walce rozumu, przezwyciê¿aj¹cego naturalizm. Powiada dalej: Wtedy z niszcz¹cego po¿aru niewiary, z wezbranego ognia zw¹tpienia w ogólnoludzkie pos³annictwo Zachodu,
z popio³ów wielkiego zmêczenia powstanie Feniks,
nowego uduchowienia i skierowania ¿ycia ku wnêtrzu, jako rêkojmia wielkiej i odleg³ej przysz³oci cz³owieka, gdy¿ tylko duch jest niemiertelny204. Zwraca
on uwagê na to, jak wa¿ne jest dowiadczenie ducha
w naszym ¿yciu. Trudno powiedzieæ, o jakiej postaci
ducha myla³ Husserl. Ciekawe, co powiedzia³by
o fenomenie ruchu hippisowskiego, który równie¿
wskazuje na wielk¹ potrzebê, drzemi¹c¹ w wielu
ludziach potrzebê powrotu do wnêtrza.
Dr Albert Hoffman, odkrywca s³ynnego LSD-25205,
jedna z czo³owych postaci tamtych czasów, tak pisze
203 E. Husserl, Kryzys europejskiego cz³owieczeñstwa a filozofia,
Warszawa 1993, s. 50.
204 Ibidem, s. 51.
205 rodek ten ma podobne dzia³anie do rodków, których próbowa³ Carlos Castaneda w czasie swej nauki u don Juana  rozbija
zwyk³¹ strukturê ego, zmienia percepcjê.
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o wspó³czesnym wiecie: W dzisiejszych czasach
daje siê zauwa¿yæ du¿e zainteresowanie osi¹ganiem
prze¿yæ mistycznych, wizyjnymi wgl¹dami w g³êbsz¹,
pe³niejsz¹ rzeczywistoæ ni¿ ta, która jawi siê naszej
racjonalnej, codziennej wiadomoci. W celu przekroczenia naszego materialistycznego sposobu ujmowania wiata, podejmowane s¹ ró¿norodne wysi³ki  nie
tylko przez osoby przystêpuj¹ce do wschodnich ruchów religijnych, lecz tak¿e przez zawodowych psychiatrów, którzy z g³êbokiego duchowego prze¿ycia
czyni¹ podstawow¹ zasadê terapii.
Podzielam pogl¹d wielu wspó³czenie ¿yj¹cych
ludzi, ¿e kryzys duchowy ogarniaj¹cy wszystkie
sfery zachodniego spo³eczeñstwa przemys³owego mo¿e byæ za¿egnany jedynie poprzez zmianê
naszego wyobra¿enia o wiecie. Powinnimy
pokonaæ materialistyczny i dualistyczny pogl¹d,
¿e ludzie i rodowisko s¹ od siebie oddzieleni,
oraz przyj¹æ do wiadomoci rzeczywistoæ ogarniaj¹c¹ wszystko, tak¿e dowiadczaj¹ce ego. Powinnimy tym samym uwiadomiæ sobie sfery, w której
ludzie czuj¹ jednoæ z o¿ywion¹ natur¹ i ca³ym stworzeniem206. Wewnêtrzne dowiadczenie pomaga
nam dostrzec inne sfery ludzkiego istnienia, przemienia nas.
206

A. Hoffman, LSD. Moje trudne dziecko, s. 10.
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Cz³owieka, który w naszym mniemaniu dokona³ wielkiego dzie³a, nauczylimy siê okrelaæ mianem nieprzeciêtnie inteligentnego, a nie wielkiego duchem. Wyobra¿amy sobie, ¿e posiada co niezwyk³ego, np. ¿e posiada
niewiarygodne IQ umiejscowione w mózgu. Byæ mo¿e
nawet dopuszczamy, ¿e co takiego w nas te¿ istnieje,
ale wydaje nam siê, ¿e nie posiadamy tego odpowiedniej iloci. Byæ mo¿e to nie inteligencja, ale wiadomoæ jest tym, co tak bardzo nas ujmuje w wielkich
ludziach. Dodam, ¿e w tekstach hinduskich rimad
Bhagavatam inteligencja jest bezporednio zwi¹zana
z rozwojem duchowym, im bardziej stajemy siê wiadomymi, im wiêcej iluzji opada, tym bardziej wzrasta
nasza inteligencja. Czujemy przed ludmi wielkiego ducha respekt, przypuszczaj¹c, ¿e mog¹ co od nas wiêcej
wiedzieæ czy rozumieæ, a zw³aszcza ¿e dostrzegaj¹ nasze niedoskona³oci. Sama ich obecnoæ sprawia, ¿e
stajemy jakby przed lustrem, dowiadujemy siê o sobie
nowych rzeczy, poszerzamy w³asn¹ wiadomoæ.
A wiadomoæ wed³ug mnie jest jedynym lekarstwem
na wszystkie dolegliwoci cz³owieka. Jej kultywowanie i poszerzanie poprzez samoobserwacjê powinny
byæ celem naszego ¿ycia, poniewa¿ dopiero bêd¹c
wiadomymi, mo¿emy odkryæ pe³niê naszych
mo¿liwoci jako ludzkich istot. wiadomoæ uwalnia
nas, usuwa wszelkie iluzje. To przekazuje nam równie¿ Carlos Castaneda w swoich ksi¹¿kach  sekretem
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wiata czarowników jest wiadomoæ, dana przez Or³a
po to, by ka¿da ¿ywa istota j¹ poszerza³a, by potem
mog³a do niego wróciæ. Aby zacz¹æ pracê z ni¹, musimy
dowiadczyæ iluzorycznoci naszego ego, wpajanej nam
od dzieciñstwa wizji wiata. To ona oddziela nas od
cudownego wiata wiadomoci. Byæ mo¿e w ca³ych
tych fantastycznych opowieciach Castaneda chcia³
zwróciæ uwagê na tajemnicê budowania wiadomoci
i zmylnie zakamuflowa³ podstawowe prawdy o jej
przemianie w owych historiach.
W³anie ze wzglêdu na wagê sprawy, jak¹ jest nasze
¿ycie, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ duchowe tradycje, systemy wiedzy pomagaj¹cej naprowadziæ cz³owieka na odkrycie jego wewnêtrznych zdolnoci, a przede
wszystkim wolnoci. Taka wiedza, która pomaga nam
przekroczyæ nasze zwyk³e granice, by ujrzeæ tajemnicê
istnienia, jest dla mnie jedyn¹ najwa¿niejsz¹ m¹droci¹,
a wcielanie jej zasad w ¿ycie jest prawdziwym umi³owaniem m¹droci. Dlaczego bowiem mia³bym mi³owaæ
i wierzyæ w co, co jest tylko zespo³em pojêæ zaproponowanych przez kogo innego, niepomagaj¹cych mi,
a wrêcz przeszkadzaj¹cych w dowiadczaniu siebie,
buduj¹cych kolejne mury iluzji?
Spójrzmy na twarze ludzi przechadzaj¹cych siê ulicami  wiêkszoæ jest zapatrzona w dal, smutna, niewiadoma swojej obecnoci. Ludzie ¿ywi, radoni wyró¿niaj¹ siê od razu, wiadomoæ odbija swój blask
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w ich oczach. O czym rozmawiamy, siedz¹c w restauracji czy pubie? Jak¿e ws³uchaæ siê w siebie, kiedy nasze
uszy atakowane s¹ nienaturalnym ha³asem, a nasz centralny uk³ad nerwowy zag³uszony jest przez alkohol,
papierosy czy inne u¿ywki? Zapominamy, b¹d wcale
nie jestemy wiadomi, jak wiele dzieje siê w ka¿dej
chwili wokó³ nas samych, nie mówi¹c o bogactwie
wewnêtrznych odczuæ. Rozprawiamy o przesz³oci,
trudnym dzieciñstwie i wielkich planach, pomijaj¹c
Teraz, czyli to, czym w tej chwili jestemy. Rozprawiamy o wielkich ideach, moralnoci, problemach na wiecie, ci¹gle podsycaj¹c nasze poczucie wa¿noci. Wszystko krêci siê wokó³ naszej wewnêtrznej rozmowy.
Wspó³czesna nauka oprócz tak wielu osi¹gniêæ technicznych, rozwoju biologii i fizyki, dalej nie rozwi¹zuje podstawowych problemów cz³owieka. Nawet dobrze rozwiniêtym krajom, pe³nym demokracji, wci¹¿
nie udaje siê rozwi¹zaæ problemów g³odu, mieszkañ,
uzale¿nieñ, morderstw, bezrobocia etc. Wiele z tych
problemów jest po prostu od zawsze nieroz³¹cznym
towarzyszem cz³owieka. W tym rzecz. Lekarstwo nie
jest ukryte na zewn¹trz, ale wewn¹trz. W sferze
ducha. Dlatego tak wielu nawo³ywa³o ju¿: Poznaj
samego siebie!. Niestety, takich ludzi pojawia siê
niewielu, a czêsto nasza historia pokazuje, ¿e jako
zagra¿aj¹cych panuj¹cemu porz¹dkowi albo mo¿nym
tego wiata nie szanujemy ich przes³ania, a nawet
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krzy¿ujemy czy palimy na stosie, w najlepszym wypadku ignorujemy. Nic jednak nie zmieni tego, na co
chcieli nam wszystkim zwróciæ uwagê. Zapominaj¹c
o tym albo to ignoruj¹c, tracimy byæ mo¿e jedyn¹
szansê na dowiadczenie pe³ni naszego istnienia.
Choæ nasza maska jest wygodna i dopasowana,
byæ mo¿e odkryjemy po jej zdjêciu co, czego istnienia nawet nie podejrzewalimy  swój w³asny
ukryty blask.
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