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W naszym społeczeństwie wiele się poszukuje. Tradycyjne
wyznania tracą swoje wpływy i wyłaniają się nowe formy du-

chowości. Tysiące książek o New Age zastępują stare prace teolo-
giczne, filozoficzne i naukowe. Wyrastające jak grzyby po deszczu
księgarnie i sklepy specjalizujące się w ezoteryce witają klientów
kadzidełkami, muzyką New Age, kryształowymi kulami i piramida-
mi, dźwięczącymi misami, wahadełkami i kartami tarota.

Niezorientowana w ezoteryce osoba bez odpowiedniego słowni-
ka z trudem porusza się wśród różnokolorowych książek New Age,
od olejków eterycznych począwszy, poprzez akupunkturę, astrozo-
fię, leczenie aury, kursy awatara, specyfiki Bacha, terapię kwiato-
wą, body and health, odczytywanie czakr, spotkania darszanowe,
chiromancję, holotrofię, hydroterapię, hipnozę, ikebanę, masaże
intuicyjne, „Jezus zbawia”, aromaty ziołowe, kundalini-jogę, medy-
tację ze śmiechem, magnetyzowanie, programowanie neurolingwi-
styczne, terapię polaryzacyjną, psychozofię, reberthing, terapię re-
gresingową, reiki, terapię reinkarnacyjną, święty taniec, uzdrawia-

4 De vlucht van de Garoeda, Karnak, Amsterdam, 1994, s. 95.
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jący dotyk, terapię pierwotnym okrzykiem, pływanie z delfinami aż
po jogę. Podaż i popyt wciąż pobudzają instynkt poszukiwania (za-
zwyczaj istniejąca podaż dopiero tworzy popyt). Lecz pod ziarnami
pszenicy ukryte są plewy, których wielu kierowanych duchowym gło-
dem poszukiwaczy nie potrafi rozpoznać.

Czasopisma z zakresu ezoteryki są pełne ofert seminariów, warsz-
tatów, odczytów, tygodni plenerowych i duchowych wakacji. Jest to
gąszcz, w którym poszukujący sensu adepci szybko się gubią. Neofi-
ta musi się zapoznać ze stosem nowych pojęć, które w rzeczy samej
pokazują, że ezoteryka stopniowo ustępuje pola „ezoturystyce”.
Niektóre biura turystyczne zręcznie płynąc na tej fali, za pokaźną
sumę, z „wliczonymi kosztami” wabią złaknionego duchowych wra-
żeń podróżnika do legendarnych menhirów Druidów, mistycznych
jaskiń Katarów, oszałamiających egipskich świątyń słońca, olbrzy-
mich kamiennych posągów na Wyspach Wielkanocnych, pełnego
tajemnic Borobudur na Jawie. Proponują też zestresowanemu po-
szukiwaczowi wypoczynek na rajskich wyspach, gdzie rozkoszne aro-
maty, maści i masaże wraz z kursami kreatywności, kąpielami błot-
nymi i holistyczną kuracją głodówkową ożywią znużonego ducha.

Na poszukiwacza wciąż żywiącego wątpliwości co do eterycznych,
astralnych i parapsychologicznych prawd naszego czasu czeka obfi-
ty materiał „channelingowy”. Daje on wszelkiego rodzaju odpowie-
dzi na ważne pytania, przy czym pytań pozostanie wystarczająco
dużo – albo wyłonią się kolejne – aby poszukującego zająć nowymi
przepowiedniami, obietnicami lub relacjami z przeszłości.
Wkraczają do akcji mistrzowie, którzy „wstąpili”, albo „zstępujące”
anioły.

Szczególnie dobrze miewają się amerykańskie książki i programy
(z ważnymi osobistościami rozdającymi fotogeniczne uśmiechy).
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Płynięcie z prądem i dolary idą w parze. I tak, zbieranie publiczno-
ści i pobieranie opłat napędzają się wzajemnie, utrzymując w ruchu
machinę bezustannego poszukiwania. Wiele osób cierpi już na „du-
chową niestrawność”, chorobę nowego wieku, duchową blokadę
spowodowaną przesytem ezoterycznych i pseudoezoterycznych in-
formacji. Często samozwańczy mistrzowie – którzy sami skrycie rów-
nież poszukują – chcą nauczać innych, wmówić innym, że „znajdą”,
jeśli pójdą ich śladem...

Niektórzy biegają z jednego kursu albo wykładu na inny, przy-
pominając często psa, który ugryziony przez pchłę biega za wła-
snym ogonem. W panice trzymają się błędnego mniemania, że
muszą w tym życiu osiągnąć wyzwolenie. Ich pragnienie jest tak
silne, iż nie zdają sobie sprawy, że właśnie ta bieganina i pożąda-
nie tworzą największe przeszkody w drodze do wyzwolenia. Do-
piero, gdy zakończymy poszukiwanie, a umysł wypełni spokój
i cisza, nastąpić może wyzwolenie od natrętnego wyobrażenia, że
musimy kimś zostać i coś osiągnąć. Wyzwolenie jest zawsze teraz.
Już jesteśmy wolni, ale bawimy się w ciuciubabkę narzekając,
że nic nie widzimy.

W trakcie duchowego poszukiwania rzadko ktoś zadaje sobie py-
tanie, czego właściwie szuka. Jedynie niewielu ma świadomość, iż
samo poszukiwanie zamyka drogę do poznania. Wielu mówi, że
poszukuje Boga. Lecz kto robi to naprawdę, nie opisuje z góry tego,
czego szuka, chyba, że dokładnie wie, co stracił. Wiedząc, gdzie
i jak ma szukać, aby to znowu odzyskać, nie musi czynić wszędzie
poszukiwań. Nie utraciliśmy jednak niczego oprócz poznania, że
poszukujemy samych siebie, że sami jesteśmy drogą, prawdą,
życiem i miłością oraz pełnią wszystkiego, co istnieje. Tu i teraz.
Bezczasowo. Szukamy migocącej perły poznania na zewnątrz sie-
bie, podczas gdy ona ukryta jest w nas samych.
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Jedyne, co musimy zrobić, to stanąć w miejscu i pod maską na-
szej osobowości dostrzec to, czym byliśmy przed urodzeniem i czym
będziemy po śmierci. Kto zakończy swoje szukanie i już nie będzie
oczekiwał wyników, ten znajdzie. Poszukiwanie umacnia ego, a ego
jest jedyną przeszkodą w ujrzeniu tego, czym jesteśmy.

Kto twierdzi, że poszukuje ciszy, mówiąc przy tym bezustannie,
powinien jedynie zamknąć swoje usta.

Kto chce wykopać studnię na pustyni i rozpocząwszy kopanie
rezygnuje, aby ponownie szukać wody gdzie indziej, lepiej zrobi
kopiąc głęboko w jednym miejscu.

Tak długo, jak pszczoła bzyczy wokół kwiatu, nie będzie mogła
zebrać nektaru. Dopóki wciąż jeszcze filozofować będziemy na
temat pojęć Prawdy, nie będziemy mogli w spokoju rozkoszować
się jej słodyczą.

Poszukiwanie utrzymuje dwoistość szukającego i tego, co jest
poszukiwane. Dopiero gdy szukało się wystarczająco długo, wszel-
ka pogoń może się zakończyć. Wtedy odnajdzie nas życie.
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5 Woorden van eeuwigheid, Altamira, Heemstede 1989, s. 55.
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Jedną z najlepiej znanych rzeźb zachodniej kultury jest „Le Pen-
seur” Augusta Rodina. „Myśliciel” pochyla się lekko do przo-

du, a jego prawa ręka podtrzymuje brodę. Siedząc tak sprawia wra-
żenie, jakby był tym myśleniem nieco zmęczony, więc opiera ciężką
głowę na dłoni. Myślenie jest wysoko cenione w naszej kulturze.
Mamy wielką ilość „mądrych głów”. Prawie wszyscy wielcy myśli-
ciele byli zdania, że jest w nich „myślący”, który sam wszystko ob-
myśla. I dlatego cała historia myślenia odznacza się głównie tym, że
jeden myśliciel atakuje, odpiera, komentuje albo krytykuje poglądy
innego. Tylko niewielu może pojąć, że „myśliciel” sam jest produk-
tem myśli.

Uwięzione w przestrzeni i czasie myślenie jest pod naciskiem,
nawet gdy często próbuje przekroczyć owe wymiary oraz spene-
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trować głębszą i całkowicie nową rzeczywistość będącą poza
czasem i przestrzenią. Jednak coś zupełnie nowego nie może być
pomyślane. Niepomyślane nigdy nie może być osiągnięte myśle-
niem, ponieważ myślenie zasadza się na wspomnieniach, pamięci,
czymś starym i znanym. Jak pusta przestrzeń nie może być
przecięta mieczem na pół, jak z rzeki nie można wyciosać szklanki
wody i jak nie uda się uchwycić pustego wnętrza pędu bambusa
– tak niepomyślanego nie można nigdy pomyśleć. Niepomyślane
jest koncepcją, którą staramy się umieścić poza procesem myśle-
nia. Jest owocem aktu myślenia. Dlaczego sadzić drzewo korze-
niami do góry? Dlaczego próbować żeglowania pod wodą? Do-
piero gdy myślenie powróci do swego źródła, którym jest cisza,
wtedy niepomyślane wypełni nas jako doskonałe istnienie, abso-
lutna miłość, jako totalna energia. Swobodnie i niekrępująco. Cał-
kowicie.

Myślenie jest niekończącym się zajęciem. Wielcy myśliciele za-
chodniej cywilizacji utrzymywali nawet, że istniejemy, ponieważ
myślimy: „Myślę, więc jestem”. W tradycji Wschodu często stwier-
dza się coś zupełnie przeciwnego: „Ponieważ nie myślę, dlatego je-
stem”. Odrębne „ja” pojawia się, kiedy rozpoczyna się proces my-
ślenia. Pod nieobecność myślenia jest tylko nieskończona prze-
strzeń, wszechświadomość, istnienie bez „ja”. Myślenie stwarza
podział. Rozszczepia świat na podmiot i przedmiot, dobro i zło,
wysoko i nisko, Boga i człowieka, na światło i ciemność. Lecz jak
perły naszyjnika połączone są jedną nicią, tak wielość rzeczy tego
świata przesycona jest tylko jedną świadomością. Spożywając bezu-
stannie z drzewa poznania, myśliciel utracił swoją niewinność i pro-
stotę. Uważa siebie za nadzwyczaj mądrego i wierzy, że wszystko
w życiu, nawet misterium, można mocą intelektu poddać analizie,
zweryfikować i wyjaśnić.
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Analityczne myślenie przypomina obieranie cebuli. Już po krót-
kim czasie stoi się z ręką pełną łupin i łzami w oczach...

Wydaje się, iż proces myślenia można zaspokoić jedynie rosnącą
liczbą informacji. To nie przemiana, lecz informacja ma pierwszo-
rzędne znaczenie w gromadzeniu wiedzy – mająca na celu sterowa-
nie, manipulowanie i kształtowanie świata. Czym bylibyśmy bez
myślenia i bez tego, co dzięki myśleniu powstało, na przykład nauki
i techniki? – spytaliby inżynierowie i naukowcy.

Myślenie zapomniało, iż wypływa z ciszy. Każda oddzielona od
niej myśl jest jak zasłona zakrywająca widok pełni, jest przyczyną
trosk i cierpień. Spontaniczne myślenie pochodzi z ciszy. Myśli wy-
łaniają się, gdy jest taka potrzeba. A potem znów jest tylko ocean
ciszy, bezkresne niebo.

Umysły niezliczonych rzesz ludzi są nadzwyczaj niespokojne; roz-
targnione gdaczą i paplają bez ustanku. Nie uspokoimy ich telewi-
zją, muzyką, książkami, mantrami, recytacją świętych tekstów ani
wykonywaniem rytuałów. W ten sposób zmieni się najwyżej zawar-
tość umysłu, lecz niepokój pozostanie. W przeciwieństwie do pro-
tezy zębowej, umysłu nie można wyjąć z ciała. Gdziekolwiek jeste-
śmy, on jest z nami. Właściwie zawsze jesteśmy zatopieni w myślach
albo rozważamy nasze myśli. Wirujących w naszej głowie myśli nie
uspokoimy innymi. Kto je sobie z najwyższą uwagą uświadomi
– bez osądu, aprobaty bądź odrzucenia – dostrzeże, iż między my-
ślami pojawia się szczelina rozszerzająca się w miarę wzrostu kon-
centracji. I nagle otwiera się niezmierzone niebo. Zupełnie puste.
Bez idei, koncepcji i refleksji. Bez myśli i, przede wszystkim, bez
myślącego. Pełna świadomość. Totalna energia. Niezgłębiona cisza.
Absolutna wolność.
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Nic nie jest tak twórcze jak myślenie. Jest ono kreatywną siłą
wywołującą akcję i reakcję. Dzięki sile myśli rodzimy się. Nazywa-
my tę siłę duszą, świadomością lub umysłem. Nie jest ona jednak
niczym innym, jak energią indywidualnego myślenia. Siła myśli jest
przyczyną „ja” i krok po kroku stwarza sytuacje, w których się znaj-
dujemy. Każdy poprzedzający moment myśli przechodzi w następ-
ny. Ostatnia wyraźna myśl, z którą wieczorem zasypiamy, określa
myśl, z którą budzimy się rano. Śmierć nie przerywa tego procesu.

Kiedy umieramy, pojawia się ostatnia myśl, nawet w przypadku
nagłej śmierci albo utraty przytomności. Ta ostatnia myśl, określona
poprzedzającym strumieniem myśli, wyłania się z głębin podświado-
mości. Jest ona jak potężny byk na łące z dziewięćdziesięcioma dzie-
więcioma krowami. Otwórz bramę: pierwszy wyjdzie byk, a dziewięć-
dziesiąt dziewięć krów podąży za nim. To, co nas w życiu najbardziej
wprawia w ruch, ujawni się w momencie śmierci i wyciśnie swoje pięt-
no na kolejnych narodzinach. Wskutek tęsknoty za życiem powstaje
nowe życie, powtórne przyjście na świat. I tak myślenie płynie po-
przez niezliczone narodziny jak rzeka wzdłuż swego koryta. Istnieje
ciągłość, ale bez identyfikacji z indywidualną świadomością. Kiedy
wyobrażenie jaźni będzie zmyte, zostanie jedynie rwąca rzeka.
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Medytacja jest „tym”. Lecz wielu po jej rozpoczęciu gubi owo
„to”. Pozycja lotosu, uroczysta mina, cisza wokół. Czy umysł

uspokaja się, gdy ciało jest nieruchome? A może umysł ma nadzie-
ję na urzeczywistnienie jakiejś duchowej zdolności, na przedsmak
wyzwolenia lub oświecenia, na wyciszenie „ja”? Lecz dla „ja” nie
ma wyzwolenia, oświecenia ani spokoju, gdyż to właśnie „ja” temu
przeszkadza.

Medytacja rozpoczyna się tam, gdzie kończy się chęć medytowania.
Umysł, który od medytacji jeszcze czegoś chce albo oczekuje, jest jak
chart, któremu kazano nieruchomo siedzieć, podczas gdy wszystkie
jego zmysły nakierowane są na zająca skaczącego tuż przed jego no-
sem. Każde usiłowanie lub ćwiczenie medytacji oddala nas coraz
bardziej od medytującego umysłu. Wszelkie ćwiczenie rodzi się z ego.
W medytującym umyśle panuje uważność – zwracanie uwagi na wszyst-
kie życzenia, pragnienia, myśli, słowa, odczucia, akcje i reakcje.

6 Over het geheim van de oorspronkelijke geest, Kairos, Soest 1988, s. 12.
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Celem medytacji jest medytowanie samo w sobie, aby nauczyć
się bycia uważnym tu i teraz. Skoro tylko medytująca osoba stworzy
na zewnątrz siebie cel, powstanie dwoistość.

Uwaga pojawia się natychmiast, gdy chęć osiągnięcia czegoś za-
nika w tle. Nieprzymuszany do niczego umysł staje się sam z sie-
bie medytujący. Pełna świadomość reakcji zmysłów, wyciszenie
umysłu i nieidentyfikowanie się z niczym jest początkiem medyta-
cji. Kiedy się patrzy, jest patrzenie. Bez oceny, bez emocji, bez
aprobaty albo odrzucania. I wtedy jest tylko patrzenie. Samo pa-
trzenie jest medytacją. Koń najlepiej podąża drogą, mając klapki
na oczach, ponieważ jego uwaga nie jest rozpraszana. Kiedy
słuchamy, jest tylko słuchanie. Gdy odczuwamy, istnieje jedynie
czucie. Smakując, mamy tylko smak, a kiedy wąchamy, istnieje wy-
łącznie zapach.

Myśli powstają i przemijają. Wystarczy tylko być ich świadomym.
Niebo nie wydaje osądu o szarych, czarnych lub białych chmurach.
Dryfują one po prostu w powietrzu. Myśli też są chmurami. Szybu-
ją po czystym niebie bezkresnej świadomości. Jeżeli zwiążemy się
z nimi, staną się „naszymi” myślami. Obserwując je tylko, pozwoli-
my im przepływać w wewnętrznej przestrzeni umysłu. Są tam tylko
myśli, ani dobre, ani złe. Myśli te nie mają żadnej substancji,
są puste. Na skutek identyfikowania się, przypisywania im wartości
i norm nabierają określonego koloru, wielkości i mocy. Przekształ-
cają się wtedy w kolorowe chmury zasłaniające światło. Strach
i zmieszanie czynią je coraz grubszymi.

Pierwotny umysł jest bezwymiarowy, bezczasowy, bezchmurny
i nieskazitelnie czysty. Próby osiągnięcia tego stanu za pomocą me-
dytacji są bezskuteczne, jako że medytacja kładzie kres temu, kto
medytuje.
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Medytacja nie poszukuje doświadczenia, ponieważ doświad-
czenie wprowadza dwoistość: jest doświadczające „ja” i coś, co
jest doświadczane. Piękne wizje, barwy albo dźwięki nie są jej
celem.

Medytacja może stać się narzędziem usuwającym wszelką dwo-
istość i ułatwiającym implozję pustki, będącej potencjałem wszyst-
kiego, co istnieje. Nie ma już więcej „ja”, które może tego doznać.
Nie ma wiedzącego ani niewiedzącego umysłu. Umysł znajduje dom
sam w sobie. Nic więcej nie musi być poznane. Ludzie, zwierzęta,
rośliny, kwiaty, drzewa, skały, góry, ziemia, woda, ogień, powietrze,
planety, słońca i gwiazdy są odzwierciedleniem Jednego, które jest
zawsze. Medytacja prowadzi nas ku pełni radości, którą jesteśmy,
do źródła rzeczy, które jest bez początku i bez końca, ku wszech-
świadomości.

Medytacja jest naturalnym stanem umysłu, który pojawia się, gdy
zabraknie już pragnień. Wtedy jest jasność, przejrzystość i przeni-
kające wszystko światło. W tym stanie nie ma już kogoś, kto do-
świadcza. Ten stan ogarnia nas po prostu i nie można go zaplano-
wać ani wyczekiwać z utęsknieniem. Cisza dochodzi w nas do speł-
nienia, a umysł jest zupełnie pusty. Kiedy jednak umysł utraci swoje
skupienie, pojawi się wspomnienie owego stanu idące w parze
z chęcią pochwycenia i zatrzymania.

Płomień uwagi można rozniecić, medytując na łonie natury. Spo-
kojne przyglądanie się górskiemu strumieniowi łatwiej uspokaja
umysł niż wielogodzinne siedzenie na twardym podłożu. Zmusza-
nie się do nieruchomego siedzenia czyni umysł bardziej aktywnym
niż kiedykolwiek. Jeżeli poczujemy potrzebę siedzenia, po prostu
usiądźmy. Siedzenie dla samego siedzenia. Bez nadziei, bez oczeki-
wania na coś. Tylko świadomość tego, co się dzieje w ciele i umyśle.
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Możemy obserwować zmysły, oddech, myśli. Przyglądamy się tylko,
na wszystko pozwalając. Wdychamy i wydychamy. Skupiamy umysł.

Na łonie przyrody, podczas gotowania, sprzątania, telefonując,
prowadząc samochód, robiąc zakupy, spacerując, siedząc, udając
się do łóżka... Podczas każdej czynności umysł może być uważny,
czyli medytujący.
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Jest we wszechświecie prawo, które niewielu zna i wykorzystuje.
Brzmi ono następująco: co jest dawane z miłością, będzie wie-

lokrotnie z miłością zwrócone. Prawo to nie jest drogą do bogac-
twa, kto jednak pojmie i wykorzysta jego głębsze znaczenie, temu
nigdy w życiu niczego nie zabraknie.

Dawanie i przyjmowanie wypływają z tego samego źródła. Jak
jedna energia życia wypełnia drzewo od korzeni do wierzchołka,
tak dawanie i przyjmowanie przepełnione są jedną i tą samą ener-
gią bez dającego i otrzymującego, tj. kiedy dawanie i przyjmowanie
jest bezinteresowne. W bezinteresownym dawaniu i przyjmowaniu
nie ma ani braku, ani nadmiaru, jest tylko nieustanny przepływ.
Woda, którą korzenie drzewa przekazują do pnia, gałęzi, liści
i wierzchołka, uzyskana została z deszczu, ponieważ wszystko jest
wzajemnie połączone i nic nie trwa w oddzieleniu. Jak fale przypły-
wu i odpływu przechodzą jedna w drugą, tak stapiają się dawanie
i przyjmowanie, gdy nie ma nikogo, kto daje i otrzymuje. Jeżeli jed-

7 Biblia Polska, Warszawa 1991.
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nak dawanie przestaje być bezwarunkowe, przepływ energii jest za-
kłócony.

Kiedy daje się z miłości, „ja” stopniowo schodzi na drugi plan.
Poświęcając komuś innemu czas, energię, uwagę, wsparcie, część
naszych pieniędzy, majątku, wiedzy lub poznania i robiąc to z miło-
ści sprawiamy, że nasz dar prędzej czy później powróci do nas zwie-
lokrotniony. Jak miąższ granatu nosi w sobie niezliczone zalążki
nowych owoców, tak owoc dawania zawiera w sobie niezliczone na-
siona, które kiedyś dojrzeją. Dając z głębi serca sprawiamy, że za
każdym razem znika jedna z obejmujących serce twardych łusek
i ze źródła naszej prawdziwej istoty wypływa więcej miłości. Dawa-
nie wyzwala od egoizmu. Odpowiednie przyjmowanie również. Kie-
rowani dumą, wstydem albo innym wynikającym z „ja” uczuciem
możemy niechętnie przyjmować coś, co jest nam ofiarowane z mi-
łością. W ten sposób przepływ energii dawania i przyjmowania rów-
nież jest przerwany. Nauczyć się przyjmować jest często trudniej
niż nauczyć się dawać, ponieważ podczas przyjmowania ręka musi
się nauczyć być otwartą równie szeroko, jak w trakcie dawania.

Będąc hojnymi dajemy sobie wolność, wyzwalając się od posia-
dania i uwalniając od prastarej chęci zdobycia i zatrzymania. Bez-
warunkowa szczodrość jest najkrótszą drogą do bezinteresowno-
ści, do ujawnienia się naszej prawdziwej natury: miłości i współ-
czucia.

Kiedy nie jesteśmy już przywiązani do rzeczy, dawaniu i przyjmo-
waniu towarzyszą radość i wdzięczność, tworząc dwie kwitnące ga-
łęzie na drzewie miłości. Kto nie zatrzymuje niczego dla siebie, ten
umożliwia innemu człowiekowi wgląd w życie. Zakwitnąć może wte-
dy mądrość i współczucie. Jeśli poznamy, że wszystko jest jednym,
nie będzie już miejsca dla dwu, dla dualizmu zysku i straty, dawania
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i otrzymywania. Skoro tylko myśl nakierowana jest na dwoistość,
pojawia się „ja” i „ty”. Powstają wtedy ból i cierpienie.
W jedności nie ma szczeliny dla „ja”. W dwoistości natomiast, na-
wet bezkresne niebo nie jest wystarczająco rozległe, aby pomieścić
wszystkie balony pragnień.

Kto praktykuje codziennie bezinteresowne dawanie, ten zauwa-
ży, iż radość towarzyszy mu na drodze życia. Dając, nie rośćmy so-
bie nigdy prawa do tytułu dawcy. Nic nie jest nasze. W rzeczywisto-
ści nie posiadamy nawet samych siebie. Chełpiąc się, że jesteśmy
dawcą, zabieramy zamiast dawać. Tęsknimy wtedy skrycie, by coś
otrzymać w zamian, stając się złodziejami naszego daru. Próba prze-
ścignięcia innych w dawaniu uruchamia skrzydła wiatraka władzy.
Nie ma to nic wspólnego z dawaniem i przyjmowaniem jako prze-
pływem energii życia. Każde uczucie radości i wdzięczności jest
w ten sposób niweczone.

Mówienie „dziękuję” jest czymś zupełnie innym niż wdzięczność.
Dziękowanie jest wyuczone; można dziękować, nie odczuwając
wdzięczności. Wdzięczność ogarnia całkowicie, wypełniając serce
spokojną energią. Wdzięczność pojawia się spontanicznie podczas
oglądania wschodu słońca, na widok drzewa, kwiatu, góry, w trak-
cie słuchania wzniosłej muzyki lub słów prawego człowieka, przy
wdychaniu aromatu wiosny albo serdecznym spotkaniu... Uczucia
wdzięczności nie zakłóca wtedy dzielące myślenie. Gdy lewa ręka
nie wie, co daje prawa, kiedy w akcie dawania nie ma dwoistości
– wdzięczność wypełnia zarówno serce przyjmującego, jak i dające-
go. Jeśli natomiast daje się z wyrachowania, dar przemienia się
w kawałek spróchniałego drewna kruszącego się w ręku dawcy. Któż
mógłby go przyjąć w miłości? W trakcie bezwarunkowego dawania
sama miłość oddaje się w niezliczone ręce. Czy wtedy lewa ręka
będzie w ogóle wiedzieć, że jest i ręka prawa?
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Wdzięczność pojawia się, gdy już niczego nie chcemy sobie przy-
właszczyć, kiedy jesteśmy całkowicie tu i teraz, w zupełnej harmonii
z pełnią Bytu, odrzuciwszy wszelką formę fałszu. Wdzięczność wpro-
wadza spokój i radość do naszej świadomości, jako że pożądanie,
chęć posiadania, pragnienie i cierpienie są wtedy nieobecne. Życie
uwalnia się w nas od napięcia. Poprzez gest, słowo, kontakt wzro-
kowy. Wtedy wszelki Byt wysławia życie. W wiecznym tu i teraz.
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8 Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom suedlichen Bluetenland. Nan Hua
Dschen Ging, Eugen Diederichs Verlag, Duesseldorf/Keulen, 1951, s. 70.
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Niektórzy ludzie wkraczają na duchową ścieżkę, aby zostać świę-
tymi. Często okazuje się jednak, że jest to najkrótsza droga do

przestępczości. Skandale związane z władzą, seksem i pieniędzmi nie
są w świecie „duchowości” rzadkością. Ofiarami tych przestępstw są
osoby nieświadome, przystępujące do ekskluzywnych ugrupowań,
ruchów, kościołów, aszramów lub szkół, których członkowie skupiają
się bardziej na wyzwoleniu własnym, niż osoby poszukującej. Prawdy
nie można jednak zorganizować, jest ona jak płynąca woda. Kto mimo
wszystko podejmuje się tego, korumpuje prawdę, kanalizuje żywe
źródło, a musujące wody prawdy szybko robią się mętne.

Ludzie aspirujący do świętości czynią zwykle wielkie wysiłki, aby
stłumić swoje naturalne uczucia i instynkty. Biografie świętych peł-
ne są opisów katuszy, jakie zadawali sobie, aby zasłużyć na świę-
tość. Wśród nich było umartwianie ciała i chłosta, posty i pozbawia-
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nie się snu, wielogodzinne modlitwy – a mimo to święci wciąż byli
napastowani przez „diabła” – ich własny cień, z którym nie mogli
się uporać. Jest ścisły związek między zadręczaniem siebie a drę-
czeniem przez szatana. Święty i łotr, anioł i diabeł sąsiadują z sobą.
Ich ręce i stopy stykają się w tym samym domu świadomości. Kto
chce być świętym, niech lepiej wejrzy głęboko we własną świado-
mość, gdzie świetlista aureola świętego ma ciemne obrzeże. Głowa
świętego i łotra spoczywa na tej samej szyi. To wewnętrzna głowa
Janusa. Lewa i prawa strona, dobro i zło, światło i ciemność są brać-
mi bliźniakami. Kto zaprasza jednego z nich, musi powitać i drugie-
go. Dwoistość powstaje, gdy oba przeciwne bieguny są rozdzielone.
Tym sposobem tworzy się między nimi przestrzeń wypełniająca się
aprobatą i odrzuceniem, zachętą i tłumieniem. Umysł staje się pił-
ką w tej grze przeciwieństw.

Łotr uzyskujący wgląd w samego siebie może zostać świętym. Świę-
ty, który nie ma wystarczającego wglądu w siebie może stać się ło-
trem. Grzesznicy nie mogą się obejść bez świętych, a święci nie mogą
istnieć bez grzeszników. Kto chce wyprzeć swój cień albo go jeszcze
nie poznał, ten doświadczy skażenia na swej drodze do czystości. Czy-
stość przekracza każdą formę dualności. Ponad światłem i ciemno-
ścią, życiem i śmiercią, radością i cierpieniem trwa bezkresny umysł
– nienarodzony, majestatyczny, niepodzielny, niezniszczalny, nigdy
nieskalany i niezdolny do żadnego grzechu – intensywna jasność. Po-
glądy o czystości i nieczystości pochodzą od „ja”, które chce być świę-
te, wyprowadzając tym sposobem wszystkich wokół siebie poza świa-
tło. „Ja” dążące do świętości jest jak czarny kot, który wierzy, że liżąc
swoje futro stanie się biały. Ale biały czy czarny, kot będzie nadal
łapał myszy. Białe, szare lub ciemne chmury zasłaniające słońce są
wytworem ego, które wierzy, iż kimś jest i nawet jest zdania, że może
się doskonalić. Lecz całe to doskonalenie „ja” jest jak mieszanie obok
garnka w przekonaniu, iż potrawa dzięki temu się nie przypali. Jado-
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witego węża nie pozbawia się trucizny przez zawiązanie w supeł jego
ogona, ale poprzez usunięcie jadowitych zębów.

Jak słońce za chmurami nic nie traci ze swojego blasku, tak „na-
sza” pierwotna natura zawsze pozostaje nieskazitelna i czysta. Jak
można znaleźć skazę w tym, co samo w sobie jest bez skazy? Pier-
wotna natura nie potrzebuje przebudzenia, świętości lub innych
osiągnięć. Ona po prostu jest. Kto toczy walkę z biegunami przeci-
wieństw, czyni z nich krępujące liny. To, co jest naprawdę, świeci
również w nocy, w śmierci, cierpieniu, bólu i braku czystości – jak
słońce, którego światło pada na ludzi dobrych i złych, na głupców
i mędrców, na biednych i bogatych. Chmury zasłaniające słońce zni-
kają tylko na skutek bezpośredniego poznania, a nie dzięki prakty-
kom lub dążeniu „ja” do świętości.

Sędzia i skazany, strażnik i więzień, policjant i złoczyńca, złodziej
i kolekcjoner, przestępca skarbowy i inspektor, gwałciciel
i ofiara, kłamca i fanatyk prawdy, rabuś i dyrektor banku, awantur-
nik i rozjemca, oprawca i męczennik, dyktator i uciśniony – wszyscy
oni są od siebie zależni. Świadomie albo nie, karmią jeden drugie-
go, utrzymując się wzajemnie w równowadze. Od czasu do czasu
szala się przechyla, raz w prawo, raz w lewo. Raz wychyla się ku
światłu, a raz ku ciemności. Są to siły w naszej świadomości „ja”,
przybierające formę w czasie i przestrzeni. To manifestacje ego, któ-
re wymyśla sobie w końcu wielki trik polegający na chęci zostania
świętym i gotowości do ascezy.

A oddani wielbiciele czekają już, aby postawić świętego na pie-
destale...

Łajdacy mogą więc zostać świętymi, a święci łajdakami. Dopóki
nie zdamy sobie sprawy, że Bóg i szatan są siłami wewnątrz nas,
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nigdy nie wzniesiemy się ponad oba bieguny, przedkładając jeden
biegun kosztem drugiego albo walcząc z obydwoma. Dlatego w ży-
wotach wielu świętych ujrzeć można ciemniejsze aspekty, które są
raczej przemilczane. Tacy święci mieli czasem cudowne wizje, aby
następnego dnia nawoływać do bezlitosnej krucjaty. Głosząc wciąż
kazania o czystości, odwiedzają burdele. Mówiąc o braterstwie, bez-
litośnie tępią hołdujących innym ideom i wierzeniom. Dlatego więc
kiedy rodzi się święty, pojawia się jednocześnie wielki łotr. „Trzeba
świętych wypędzić, a łotrów pozostawić samym sobie”. Zostawmy
oba wewnętrzne bieguny w spokoju, a na świecie nastanie pokój.
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