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ROZMOWA

Co sta no wi ło in spi ra cj´ do na pi sa nia
ksià˝ ki?

– Skło ni ło mnie do te go po szu ki -
wa nie od po wie dzi na py ta nia zwià za -
ne z ko mu ni ka cjà mi´ dzy ludz kà. Dla -
cze go dwo je lu dzi nie po tra fi si´ po ro -
zu mieç? Dla cze go po strze ga my ten
sam pro blem w ró˝ ny spo sób? Te mat
do ty czy ka˝ de go z nas. Wszy scy prze -
cie˝ ma my wi´k sze lub mniej sze pro -
ble my z po ro zu mie wa niem si´ w ro -
dzi nie, w pra cy, na szcze blu spo łecz -
nym czy po li tycz nym, a na wet re li gij -
nym. Fun da men tem mo ich po szu ki -
waƒ sta ło si´ od kry cie Zyg mun ta Freu -
da, mó wià ce o „nie Êwia do mej mo ty -
wa cji”, oraz ty po lo gia oso bo wo Êci He -
len Pal mer. Czy tel nik nie mu si si´ oba -
wiaç o swo je po glà dy. Pro blem bo -
wiem nie tkwi w po glà dach, lecz w ilu -
zjach, na któ rych po glà dy bu du je my.
Przed sta wio ne war to Êci wska zu jà na
uni wer sal nà Praw d´ opar tà na zwy -
kłym zdro wym roz sàd ku. Naj trud niej -
sze z wszyst kie go jest prze zwy ci´ ̋ e nie
na sze go ego, któ re pod po wia da np.: ja
ule gam ilu zji? Mam dwa fa kul te ty, skoƒ -
czy łem psy cho lo gi´. Te mat jed nak jest
sta ry jak Êwiat i nie je stem je go pre kur -
so rem. Z umy słem wszy scy ma my pro -
ble my: psy cho lo dzy, teo lo go wie i fi lo -
zo fo wie. Ksià˝ ka tych pro ble mów nie
roz wià ̋ e, ka˝ dy mu si roz wià zaç je
sam. Do te go po trzeb na jest jed nak od -
wa ga i wia ra, ˝e je Êli ja si´ zmie ni´
– zmie ni si´ ca ły Êwiat.

Czym jest ludz ki umysł?
– Od po wiedê jest po zor nie pro sta,

gdy˝ sam umysł za da je to py ta nie.
Wbrew jed nak tym uprosz cze niom,
umysł to coÊ znacz nie bar dziej zło ̋ o -
ne go: naj bar dziej ukry ty i sub tel ny wy -
miar na sze go ist nie nia. Je go funk cjo no -
wa nie mo˝ na stwier dziç na ba zie wła -
snych my Êli. Umysł to nie prze rwa ny
stru mieƒ po wsta jà cych i zni ka jà cych
my Êli. Wià ̋ e si´ z nim zdol noÊç ro zu -
mo wa nia, sà du i wy obraê ni. Oprócz
wy mie nio nych aspek tów, ist nie je płasz -
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Êwiad cze nia, ˝e im dłu ̋ ej pod da je my
si´ ne ga tyw nym my Êlom, tym bar dziej
po gł´ bia si´ w nas nie po kój, smu tek,
roz pacz, chci woÊç, gniew i in ne te go
ty pu emo cje. Gdy zaÊ od da my si´ sys -
te ma tycz ne mu tre nin go wi sa mo ob ser -
wa cji i me dy ta cji, wów czas na sza wy -
trwa łoÊç, dys cy pli na i in te li gen cja zo -
sta nà na gro dzo ne do Êwiad cze niem na -
tu ral ne go szcz´ Êcia.

Skàd fa scy na cja za gad nie nia mi na tu ry
umy słu?

– Czy mo g´ byç szcz´ Êli wy w sa -
mo cho dzie, któ rym nie po tra fi´ kie ro -
waç? Za wie ra my zwiàz ki mał ̋ eƒ -
skie, wy cho wu je my dzie ci, za bie ra -
my si´ za sà dow nic two, ka płaƒ -
stwo, po li ty k´ i psy cho lo gi´, a nie zna -
my wła sne go umy słu. 

Umysł

Ry szard Kle in – pe da gog, mu zyk, spo łecz nik; za ło ̋ y ciel Ze spo łu Mu zy ki Daw nej
„Al le gro”. Or ga ni za tor kon cer tów, fe sti wa li, ak cji cha ry ta tyw nych.

Je go pa sje – od fi lo zo fii, przez teo lo gi´, re li gio znaw stwo i psy cho lo gi´ – za wio dły go
w kràg te ma ty ki du cho wo Êci psy cho lo gicz nej. ˚y cie nie szcz´ dzi ło mu skraj nych do -
Êwiad czeƒ cho ro bo wych, któ re w ja kiÊ spo sób przy spie szy ły de biut. Do na pi sa nia ksià˝ -
ki Ci sza. Esen cja na sze go umy słu skło ni ło go przede wszyst kim po szu ki wa nie od po wie -
dzi na py ta nia zwià za ne z dy le ma ta mi ko mu ni ka cji mi´ dzy ludz kiej – Êwia do moÊç i co -
dzien ne do Êwiad cze nie ma łych i wiel kich dra ma tów: ludz ko Êci i ka˝ de go czło wie ka.

czy zna uka zu jà ca je go praw dzi wà na -
tu r´, a b´ dà ca po za ja ki mi kol wiek
ogra ni cze nia mi czło wie ka. O ist nie niu
ta kiej sfe ry mó wià ty siàc let nie do Êwiad -
cze nia mi stycz ne wie lu re li gii i kie run -
ków fi lo zo ficz nych. W ksià˝ ce za sto so -
wa łem po dział na „umysł zwy kły”
– czy li ob ra ca jà cy si´ w kr´ gu wła snych
my Êli – i je go „praw dzi wà na tu r´”, czy -
li umysł wol ny od ilu zji. Wol nym
od ilu zji mo˝ na byç je dy nie wów czas,
gdy roz wi ja si´ umie j´t noÊç pa no wa -
nia nad wła sny mi my Êla mi i emo cja -
mi. Nie ko niecz nie mu si to byç zna jo -
moÊç na uko wa, wy star czy prak tycz na.
Ludz ki umysł jest bar dzo ela stycz ny
i dzia ła na za sa dzie wcze Êniej wy pra -
co wa nych na wy ków. Wszyst ko jest za -
tem kwe stià od po wied nie go „tre nin gu”
wy ra bia jà ce go te na wy ki. Wie my z do -

Po trzeb na jest
jed nak od wa ga
i wia ra, 
˝e je Êli ja si´
zmie ni´ 
– zmie ni si´ 
ca ły Êwiat.



ROZMOWA

Py ta nie o „wol ny umysł” jest te˝
py ta niem o Praw d´. Ka˝ dy z nas prze -
cie˝ jej po szu ku je. Po szu ki wa nie
Praw dy wià ̋ e si´ bar dziej z „wol nym
umy słem” ni˝ z po glà da mi czy wie -
dzà. Po strze ga nie in te lek tu al ne mo ̋ e
byç wzgl´d ne i wy cin ko we. Wa run -
kiem po zna nia jest „wol ny umysł”,
gdy˝ umysł „zwy kły” za my ka si´ je dy -
nie w kr´ gu ilu zji, uka zu jàc głów nie
to, na co po zwa la jà ste ro wa ne przez
ego osà dy i wi zje. Czy ist nie je jed nak
obiek tyw na Praw da, jed no li ty punkt
od nie sie nia? Czy mo ̋ e ist nieç ja kaÊ
wspól na płasz czy zna dla czło wie ka
współ cze sne go i pier wot ne go, wspól -
ny mia now nik dla ˚y da i Gre ka,
chrze Êci ja ni na i mu zuł ma ni na, ko bie -
ty, m´˝ czy zny czy dziec ka? Ta kim
punk tem od nie sie nia rze czy jest wła -
Ênie „wol ny umysł”, czy li je go praw -
dzi wa na tu ra, esen cja, oa za we -
wn´trz ne go po ko ju lub jesz cze ina -
czej – Ci sza. 

Có˝ to ta kie go Ci sza?
– Ci sza wol ne go umy słu to po j´ cie

trud ne do zde fi nio wa nia, gdy˝ bar -
dziej mó wi my o jej do Êwiad cza niu ni˝
in te lek tu al nym po zna niu. Do Êwiad -
cze nie Ci szy wià ̋ e si´ z osià gni´ ciem
we wn´trz nej rów no wa gi wy ni ka jà cej
z za nu rze nia w chwi li obec nej. Ci sza
jest peł nà obec no Êcià – sta nem me -
dy ta cji. Czło wiek trwa jà cy w Ci szy jest
wol ny, a po przez t´ wol noÊç szcz´ Êli -
wy i nie oba wia si´ o nic, na wet o wła -
sne ˝y cie. Ci sza jest bar dzo bli ska,
a po przez t´ bli skoÊç jak by od le gła.
Mo ̋ e jà zo bra zo waç wzgl´d noÊç Ein -
ste ina, ko ło kwa dra tu na szej ma te rial -
no Êci i ka mieƒ fi lo zo ficz ny po szu ki wa -
ny od pra dzie jów. Ci sza to „czwar ty
wy miar” ludz kiej rze czy wi sto Êci.

Czy ksià˝ k´ trak tu jà cà o Ci szy umy słu
pi sał Pan z per spek ty wy oso by, któ ra 
t´ Ci sz´ osià gn´ ła, czy te˝ cià gle jej po -
szu ku je?

– Osià gni´ cie Ci szy, oÊwie ce nie,
wy zwo le nie czy, jak kto wo li, sa mo re -
ali za cja jest pro ce sem cià głym, nie -
skoƒ czo nym i (jak w ma te ma ty ce) sta le
wzra sta jà cym. Sko ro Bóg jest nie skoƒ -
czo ny, to czy˝ roz wój mo ̋ e byç skoƒ -
czo ny? Czy osià gnà łem Ci sz´ umy słu?
Wiem tyl ko, ˝e mo je ˝y cie ule ga zmia -
nie i jest mi z tym do brze. Mo je mu
oto cze niu rów nie˝.

Czy w Ci szy umy słu mo˝ na osià gnàç
praw dzi wy kon takt z Bo giem?

Praw dzi wy kon takt z Bo giem mo˝ -
na osià gnàç tyl ko w Ci szy umy słu. Ka˝ -
dy in ny „kon takt” jest osa dzo ny bar -
dziej lub mniej w ego. No we na ro dze -
nie, o któ rym mó wi Chry stus, to za par -
cie si´ sa me go sie bie, czy li roz po zna nie
ilu zo rycz no Êci i bez sen su ego – to no -
we na ro dze nie w du chu i praw dzie
– czy li w Ci szy umy słu.

W ja ki spo sób umysł zwo dzi nas swo jà
ilu zjà?

– Po zwo l´ so bie za cy to waç zna ne -
go my Êli cie la Wscho du, So gia la Rin po -
cze: Zwy kły umysł my Êli, knu je, po ̋ à da,
ma ni pu lu je, wy bu cha gnie wem, da je si´
po nieÊç stwo rzo nym przez sie bie fa lom
ne ga tyw nych emo cji, bez u stan nie do -
ma ga si´ uzna wa nia i po twier dza nia
swo je go „ist nie nia”, dzie làc, kon cep tu -
ali zu jàc i utrwa la jàc do Êwiad cze nie.
Zwy kły umysł to bez u stan nie mio ta jà ca
si´ bez rad na ofia ra ze wn´trz nych wpły -
wów, na wy ków i uwa run ko waƒ. Z jed -
nej stro ny jest ro ze dr ga ny, chwiej ny, za -
bor czy, cià gle wtrà ca si´ w nie swo je
spra wy, je go ener gi´ po chła nia pro jek to -
wa nie ze wn´trz ne go Êwia ta. Przy po mi -
na mał p´ bez wy tchnie nia ska czà cà
z ga ł´ zi na ga łàê. Z dru giej stro ny ma
w so bie zdra dziec kà, t´ pà, ostro˝ nà sta -
now czoÊç, pe łen za do wo le nia z sie bie
bez wład, ka mien ny bez ruch wro dzo -
nych przy zwy cza jeƒ. Zwy kły umysł,
mistrz oszu stwa i pod st´ pu, jest wy ra -
cho wa ny i prze bie gły jak sprze daj ny po -
li tyk, scep tycz ny i nie uf ny…, pe łen in -
wen cji w grze zwo dze nia i kłam stwa. 

Co dla Pa na sta no wi Ci sz´ umy słu? Czy
jest to stan, do któ re go war to dà ̋yç?

– Ja ko ˝e nie je stem pre kur so rem
oma wia ne go te ma tu, zno wu po zwo l´
so bie za cy to waç te go sa me go my Êli -
cie la, au to ra ksià˝ ki Ty be taƒ ska ksi´ ga
˝y cia i umie ra nia: Ci sza jest ukry ta we -
wnàtrz umy słu, prze sło ni´ ta cha osem
my Êli i emo cji. Tak jak po t´˝ ny po -
dmuch wia tru mo ̋ e prze gnaç chmu ry
i od sło niç pro mien nà tar cz´ słoƒ ca
i bez miar otwar te go nie ba, w pew nych
szcze gól nych oko licz no Êciach tchnie nie
in spi ra cji mo ̋ e od sło niç przed na mi
Na tu r´ umy słu. Owe prze lot ne spoj rze -
nia ró˝ nià si´ za si´ giem i gł´ bià, nie -
mniej ka˝ de nie sie tro ch´ Êwia tła zro zu -
mie nia, zna cze nia i wol no Êci. I o t´ wol -
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Osià gni´ cie 
Ci szy, oÊwie ce -
nie, wy zwo le nie
czy, jak kto 
wo li, sa mo re ali -
za cja jest 
pro ce sem 
cià głym, 
nie skoƒ czo nym
i (jak w ma te -
ma ty ce) sta le
wzra sta jà cym.
Sko ro Bóg jest
nie skoƒ czo ny,
to czy˝ roz wój
mo ̋e byç 
skoƒ czo ny? 

noÊç za bie ga my. To dla niej war to ˝yç.
Czy jest w ogó le coÊ cen niej sze go ni˝
sa mo re ali za cja, szcz´ Êcie i wol noÊç
we wn´trz na?

Ja kie po le ca Pan spo so by na osià gni´ cie
Ci szy umy słu?

– To chy ba naj trud niej sze py ta nie.
Ka˝ dy z nas jest in ny. Zło ̋ o noÊç ludz -
kie go umy słu mo˝ na po rów naç
do nie zgł´ bio ne go ko smo su. Cià gle
za ska ku je nas on no wy mi nie zna ny mi
wy mia ra mi, nie koƒ czà cy mi si´ prze -
strze nia mi, ró˝ no rod no Êcià struk tur,
sfer i za ka mar ków. Ca ła ta zło ̋ o noÊç
pod le ga jed nak tym sa mym pra wom.
Naj bar dziej ce lo wa wy da je si´ wi´c
otwar toÊç i po ko ra, po par ta sa mo ob -
ser wa cjà. Osià gni´ cie Ci szy jest pro ce -
sem, jest pa sjà ˝y cia i ˝a rem od da nia.
Jest nie ustan nym po szu ki wa niem po -
par tym kon kret ny mi çwi cze nia mi.
Ksià˝ ka za wie ra pro po zy cje çwi czeƒ,
a ka˝ dy z nas, gdy na bie rze tro ch´
wpra wy, sam od naj dzie wła snà me to -
do lo gi´. Osta tecz nym ar bi trem jest za -
wsze nasz we wn´trz ny na uczy ciel. 

Co by Pan zmie nił lub do pi sał, wy da jàc t´
ksià˝ k´ dzi siaj?

– Pro ces odar cia z ego jest mo zol ny
i ci´˝ ki i ta ka wy da je si´ te˝ treÊç ksià˝ -
ki. Te raz do dał bym wi´ cej mi ło Êci i zro -
zu mie nia. Pró bo wał bym za in spi ro waç
czy tel ni ka do wi´k sze go kon tak tu z ˝y -
ciem. Naj pierw re ali zu je my swo je naj -
gł´b sze ma rze nia, a do pie ro póê niej
mo ̋ e my zmie rzaç do bez jaê nio wo Êci.
Naj pierw uczy my si´ ˝yç i twar do stà -
paç po zie mi, do pie ro póê niej od ry wa -
my si´ do „bu ja nia w ob ło kach”.
W prze ciw nym wy pad ku ski Ênie na sza
du sza. Ser decz nie za pra szam do wspól -
ne go po szu ki wa nia wła snej wol no Êci.

Dzi´ ku j´ za roz mo w´.
M.G.
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