ROZMOWA

Umysł
O uleganiu iluzjom, ludzkim umyÊle i osiàganiu jego Ciszy z RYSZARDEM KLEINEM, autorem ksià˝ki
Cisza. Esencja naszego umysłu, która ukazała si´ nakładem wydawnictwa KOS, rozmawia M.G.
Co stanowiło inspiracj´ do napisania
ksià˝ki?
– Skłoniło mnie do tego poszukiwanie odpowiedzi na pytania zwiàzane z komunikacjà mi´dzyludzkà. Dlaczego dwoje ludzi nie potrafi si´ porozumieç? Dlaczego postrzegamy ten
sam problem w ró˝ny sposób? Temat
dotyczy ka˝dego z nas. Wszyscy przecie˝ mamy wi´ksze lub mniejsze problemy z porozumiewaniem si´ w rodzinie, w pracy, na szczeblu społecznym czy politycznym, a nawet religijnym. Fundamentem moich poszukiwaƒ stało si´ odkrycie Zygmunta Freuda, mówiàce o „nieÊwiadomej motywacji”, oraz typologia osobowoÊci Helen Palmer. Czytelnik nie musi si´ obawiaç o swoje poglàdy. Problem bowiem nie tkwi w poglàdach, lecz w iluzjach, na których poglàdy budujemy.
Przedstawione wartoÊci wskazujà na
uniwersalnà Prawd´ opartà na zwykłym zdrowym rozsàdku. Najtrudniejsze z wszystkiego jest przezwyci´˝enie
naszego ego, które podpowiada np.: ja
ulegam iluzji? Mam dwa fakultety, skoƒczyłem psychologi´. Temat jednak jest
stary jak Êwiat i nie jestem jego prekursorem. Z umysłem wszyscy mamy problemy: psycholodzy, teologowie i filozofowie. Ksià˝ka tych problemów nie
rozwià˝e, ka˝dy musi rozwiàzaç je
sam. Do tego potrzebna jest jednak odwaga i wiara, ˝e jeÊli ja si´ zmieni´
– zmieni si´ cały Êwiat.
Czym jest ludzki umysł?
– Odpowiedê jest pozornie prosta,
gdy˝ sam umysł zadaje to pytanie.
Wbrew jednak tym uproszczeniom,
umysł to coÊ znacznie bardziej zło˝onego: najbardziej ukryty i subtelny wymiar naszego istnienia. Jego funkcjonowanie mo˝na stwierdziç na bazie własnych myÊli. Umysł to nieprzerwany
strumieƒ powstajàcych i znikajàcych
myÊli. Wià˝e si´ z nim zdolnoÊç rozumowania, sàdu i wyobraêni. Oprócz
wymienionych aspektów, istnieje płasz-
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Ryszard Klein – pedagog, muzyk, społecznik; zało˝yciel Zespołu Muzyki Dawnej
„Allegro”. Organizator koncertów, festiwali, akcji charytatywnych.
Jego pasje – od filozofii, przez teologi´, religioznawstwo i psychologi´ – zawiodły go
w kràg tematyki duchowoÊci psychologicznej. ˚ycie nie szcz´dziło mu skrajnych doÊwiadczeƒ chorobowych, które w jakiÊ sposób przyspieszyły debiut. Do napisania ksià˝ki Cisza. Esencja naszego umysłu skłoniło go przede wszystkim poszukiwanie odpowiedzi na pytania zwiàzane z dylematami komunikacji mi´dzyludzkiej – ÊwiadomoÊç i codzienne doÊwiadczenie małych i wielkich dramatów: ludzkoÊci i ka˝dego człowieka.

Potrzebna jest
jednak odwaga
i wiara,
˝e jeÊli ja si´
zmieni´
– zmieni si´
cały Êwiat.

czyzna ukazujàca jego prawdziwà natur´, a b´dàca poza jakimikolwiek
ograniczeniami człowieka. O istnieniu
takiej sfery mówià tysiàcletnie doÊwiadczenia mistyczne wielu religii i kierunków filozoficznych. W ksià˝ce zastosowałem podział na „umysł zwykły”
– czyli obracajàcy si´ w kr´gu własnych
myÊli – i jego „prawdziwà natur´”, czyli umysł wolny od iluzji. Wolnym
od iluzji mo˝na byç jedynie wówczas,
gdy rozwija si´ umiej´tnoÊç panowania nad własnymi myÊlami i emocjami. Niekoniecznie musi to byç znajomoÊç naukowa, wystarczy praktyczna.
Ludzki umysł jest bardzo elastyczny
i działa na zasadzie wczeÊniej wypracowanych nawyków. Wszystko jest zatem kwestià odpowiedniego „treningu”
wyrabiajàcego te nawyki. Wiemy z do-

Êwiadczenia, ˝e im dłu˝ej poddajemy
si´ negatywnym myÊlom, tym bardziej
pogł´bia si´ w nas niepokój, smutek,
rozpacz, chciwoÊç, gniew i inne tego
typu emocje. Gdy zaÊ oddamy si´ systematycznemu treningowi samoobserwacji i medytacji, wówczas nasza wytrwałoÊç, dyscyplina i inteligencja zostanà nagrodzone doÊwiadczeniem naturalnego szcz´Êcia.
Skàd fascynacja zagadnieniami natury
umysłu?
– Czy mog´ byç szcz´Êliwy w samochodzie, którym nie potrafi´ kierowaç? Zawieramy zwiàzki mał˝eƒskie, wychowujemy dzieci, zabieramy si´ za sàdownictwo, kapłaƒstwo, polityk´ i psychologi´, a nie znamy własnego umysłu.

ROZMOWA
Pytanie o „wolny umysł” jest te˝
pytaniem o Prawd´. Ka˝dy z nas przecie˝ jej poszukuje. Poszukiwanie
Prawdy wià˝e si´ bardziej z „wolnym
umysłem” ni˝ z poglàdami czy wiedzà. Postrzeganie intelektualne mo˝e
byç wzgl´dne i wycinkowe. Warunkiem poznania jest „wolny umysł”,
gdy˝ umysł „zwykły” zamyka si´ jedynie w kr´gu iluzji, ukazujàc głównie
to, na co pozwalajà sterowane przez
ego osàdy i wizje. Czy istnieje jednak
obiektywna Prawda, jednolity punkt
odniesienia? Czy mo˝e istnieç jakaÊ
wspólna płaszczyzna dla człowieka
współczesnego i pierwotnego, wspólny mianownik dla ˚yda i Greka,
chrzeÊcijanina i muzułmanina, kobiety, m´˝czyzny czy dziecka? Takim
punktem odniesienia rzeczy jest właÊnie „wolny umysł”, czyli jego prawdziwa natura, esencja, oaza wewn´trznego pokoju lub jeszcze inaczej – Cisza.
Có˝ to takiego Cisza?
– Cisza wolnego umysłu to poj´cie
trudne do zdefiniowania, gdy˝ bardziej mówimy o jej doÊwiadczaniu ni˝
intelektualnym poznaniu. DoÊwiadczenie Ciszy wià˝e si´ z osiàgni´ciem
wewn´trznej równowagi wynikajàcej
z zanurzenia w chwili obecnej. Cisza
jest pełnà obecnoÊcià – stanem medytacji. Człowiek trwajàcy w Ciszy jest
wolny, a poprzez t´ wolnoÊç szcz´Êliwy i nie obawia si´ o nic, nawet o własne ˝ycie. Cisza jest bardzo bliska,
a poprzez t´ bliskoÊç jakby odległa.
Mo˝e jà zobrazowaç wzgl´dnoÊç Einsteina, koło kwadratu naszej materialnoÊci i kamieƒ filozoficzny poszukiwany od pradziejów. Cisza to „czwarty
wymiar” ludzkiej rzeczywistoÊci.
Czy ksià˝k´ traktujàcà o Ciszy umysłu
pisał Pan z perspektywy osoby, która
t´ Cisz´ osiàgn´ła, czy te˝ ciàgle jej poszukuje?
– Osiàgni´cie Ciszy, oÊwiecenie,
wyzwolenie czy, jak kto woli, samorealizacja jest procesem ciàgłym, nieskoƒczonym i (jak w matematyce) stale
wzrastajàcym. Skoro Bóg jest nieskoƒczony, to czy˝ rozwój mo˝e byç skoƒczony? Czy osiàgnàłem Cisz´ umysłu?
Wiem tylko, ˝e moje ˝ycie ulega zmianie i jest mi z tym dobrze. Mojemu
otoczeniu równie˝.

Czy w Ciszy umysłu mo˝na osiàgnàç
prawdziwy kontakt z Bogiem?
Prawdziwy kontakt z Bogiem mo˝na osiàgnàç tylko w Ciszy umysłu. Ka˝dy inny „kontakt” jest osadzony bardziej lub mniej w ego. Nowe narodzenie, o którym mówi Chrystus, to zaparcie si´ samego siebie, czyli rozpoznanie
iluzorycznoÊci i bezsensu ego – to nowe narodzenie w duchu i prawdzie
– czyli w Ciszy umysłu.
W jaki sposób umysł zwodzi nas swojà
iluzjà?
– Pozwol´ sobie zacytowaç znanego myÊliciela Wschodu, Sogiala Rinpocze: Zwykły umysł myÊli, knuje, po˝àda,
manipuluje, wybucha gniewem, daje si´
ponieÊç stworzonym przez siebie falom
negatywnych emocji, bezustannie domaga si´ uznawania i potwierdzania
swojego „istnienia”, dzielàc, konceptualizujàc i utrwalajàc doÊwiadczenie.
Zwykły umysł to bezustannie miotajàca
si´ bezradna ofiara zewn´trznych wpływów, nawyków i uwarunkowaƒ. Z jednej strony jest rozedrgany, chwiejny, zaborczy, ciàgle wtràca si´ w nie swoje
sprawy, jego energi´ pochłania projektowanie zewn´trznego Êwiata. Przypomina małp´ bez wytchnienia skaczàcà
z gał´zi na gałàê. Z drugiej strony ma
w sobie zdradzieckà, t´pà, ostro˝nà stanowczoÊç, pełen zadowolenia z siebie
bezwład, kamienny bezruch wrodzonych przyzwyczajeƒ. Zwykły umysł,
mistrz oszustwa i podst´pu, jest wyrachowany i przebiegły jak sprzedajny polityk, sceptyczny i nieufny…, pełen inwencji w grze zwodzenia i kłamstwa.
Co dla Pana stanowi Cisz´ umysłu? Czy
jest to stan, do którego warto dà˝yç?
– Jako ˝e nie jestem prekursorem
omawianego tematu, znowu pozwol´
sobie zacytowaç tego samego myÊliciela, autora ksià˝ki Tybetaƒska ksi´ga
˝ycia i umierania: Cisza jest ukryta wewnàtrz umysłu, przesłoni´ta chaosem
myÊli i emocji. Tak jak pot´˝ny podmuch wiatru mo˝e przegnaç chmury
i odsłoniç promiennà tarcz´ słoƒca
i bezmiar otwartego nieba, w pewnych
szczególnych okolicznoÊciach tchnienie
inspiracji mo˝e odsłoniç przed nami
Natur´ umysłu. Owe przelotne spojrzenia ró˝nià si´ zasi´giem i gł´bià, niemniej ka˝de niesie troch´ Êwiatła zrozumienia, znaczenia i wolnoÊci. I o t´ wol-

noÊç zabiegamy. To dla niej warto ˝yç.
Czy jest w ogóle coÊ cenniejszego ni˝
samorealizacja, szcz´Êcie i wolnoÊç
wewn´trzna?

Osiàgni´cie
Ciszy, oÊwiecenie, wyzwolenie
czy, jak kto
woli, samorealizacja jest
procesem
ciàgłym,
nieskoƒczonym
i (jak w matematyce) stale
wzrastajàcym.
Skoro Bóg jest
nieskoƒczony,
to czy˝ rozwój
mo˝e byç
skoƒczony?

Jakie poleca Pan sposoby na osiàgni´cie
Ciszy umysłu?
– To chyba najtrudniejsze pytanie.
Ka˝dy z nas jest inny. Zło˝onoÊç ludzkiego umysłu mo˝na porównaç
do niezgł´bionego kosmosu. Ciàgle
zaskakuje nas on nowymi nieznanymi
wymiarami, niekoƒczàcymi si´ przestrzeniami, ró˝norodnoÊcià struktur,
sfer i zakamarków. Cała ta zło˝onoÊç
podlega jednak tym samym prawom.
Najbardziej celowa wydaje si´ wi´c
otwartoÊç i pokora, poparta samoobserwacjà. Osiàgni´cie Ciszy jest procesem, jest pasjà ˝ycia i ˝arem oddania.
Jest nieustannym poszukiwaniem popartym konkretnymi çwiczeniami.
Ksià˝ka zawiera propozycje çwiczeƒ,
a ka˝dy z nas, gdy nabierze troch´
wprawy, sam odnajdzie własnà metodologi´. Ostatecznym arbitrem jest zawsze nasz wewn´trzny nauczyciel.
Co by Pan zmienił lub dopisał, wydajàc t´
ksià˝k´ dzisiaj?
– Proces odarcia z ego jest mozolny
i ci´˝ki i taka wydaje si´ te˝ treÊç ksià˝ki. Teraz dodałbym wi´cej miłoÊci i zrozumienia. Próbowałbym zainspirowaç
czytelnika do wi´kszego kontaktu z ˝yciem. Najpierw realizujemy swoje najgł´bsze marzenia, a dopiero póêniej
mo˝emy zmierzaç do bezjaêniowoÊci.
Najpierw uczymy si´ ˝yç i twardo stàpaç po ziemi, dopiero póêniej odrywamy si´ do „bujania w obłokach”.
W przeciwnym wypadku skiÊnie nasza
dusza. Serdecznie zapraszam do wspólnego poszukiwania własnej wolnoÊci.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
M.G.
Zdj´cie z archiwum R. Kleina

Ksià˝ka do nabycia m.in.
w Magazynie Wysy∏kowym
tel. 22/620 08 05,
w Galerii
przy ul. Twardej 7 w Warszawie
oraz Sklepie Internetowym
www.sklepkormoran.pl
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