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Ta książka opiera się na założeniu, że każdy może urzeczy-
wistnić swoją prawdziwą naturę. Kulturowo obciążone sło-

wa, takie jak „oświecenie”, „uświęcone” czy „święte”, służą je-
dynie przedstawianiu samourzeczywistnienia w aurze czegoś 
nieosiągalnego, co jest korzystne dla tych ludzi, którzy chcą 
podtrzymywać mit o posiadaniu przez siebie jakiejś szczegól-
nej wiedzy, niedostępnej dla mas. Jednak ta książka – tak samo 
jak ścieżka duchowa w ogóle – przeznaczona jest dla każdego.

Słowo „boski” ma według słowników kilka znaczeń. Do mo-
ich ulubionych należą: „mający naturę bóstwa lub nim będą-
cy”, „nadludzki; podobny bogom”, „w najwyższym stopniu do-
bry czy piękny; wspaniały”. Lubię te definicje, ponieważ opisują 
one coś przekraczającego naszą zwyczajną, ludzką naturę. Kre-
ślą obraz kogoś lub czegoś będącego z tego świata, ale jedno-
cześnie go przekraczającego. Definicje te są jednak wytworem 
umysłu ludzkiego, ludzkość zaś uznawała boskość od niepamięt-
nych czasów. Ja postrzegam każdego człowieka jako posiada-

PodróŻ
bosKIEgo

zjAdACzA ChlEbA
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jącego w sobie ów boski aspekt. Wszyscy możemy robić rzeczy 
uznawane przez innych za „nadludzkie”. Wszyscy możemy być 
w najwyższym stopniu dobrzy i piękni, czynić wspaniałe rzeczy 
i żyć wspaniale. Życie każdego z nas może być wyrażane za po-
mocą natchnienia, intuicji i refleksji, prowadząc do osiągnię-
cia mistrzostwa.

Książka ta nie jest zatem skierowana do osób poszukujących 
wiedzy ezoterycznej, choć na tych stronach znajdziemy nieco 
takiej wiedzy, ani też nie chce odwoływać się wyłącznie do tych 
nielicznych i wybranych, którzy już poświęcili się ścieżce du-
chowej, choć, miejmy nadzieję, oni także mogą skorzystać prze-
czytawszy ją. Książka ta jest raczej próbą zaspokojenia tęsknoty 
tkwiącej w każdym z nas. Jest przeznaczona dla zwykłych zjada-
czy chleba, ludzi żyjących w naszych miastach, społecznościach 
i domach. Ta książka jest dla ludzi takich jak my, „normalnych 
osób”, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swojej naturze. 
Era obdarzania przymiotami boskości wyłącznie istot i rzeczy 
zewnętrznych – jako sposobu skupiania władzy i kontroli w rę-
kach nielicznych – już się skończyła. Teraz mamy wiek „boskie-
go zjadacza chleba”, erę, w której wszyscy możemy zrozumieć 
swoją prawdziwą naturę.

Istnieją niezliczone ścieżki i sposoby poznania własnej jaź-
ni, moim celem nie jest jednak uczynienie z tej książki wszech-
stronnej encyklopedii duchowości. Jest to raczej podjęta przez 
autora, który spędził wiele lat na osobistej ścieżce, próba wy-
jaśnienia własnych doświadczeń w taki sposób i w takim kon-
tekście, aby mogli z nich skorzystać inni. Nie uzurpuję sobie 
prawa do posiadania wszystkich odpowiedzi, odkryłem jednak 
kilka z nich, a więc się nimi podzielę. Zapraszam również Czy-
telnika do korzystania z każdej dostępnej możliwości do posze-
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rzania własnej wiedzy i doświadczenia w tej wykraczającej poza 
zmysły dziedzinie. Ta książka nie ma zastąpić rzeczywistego na-
uczyciela, który jest, jak sądzę, niezbędny do prawdziwego roz-
winięcia własnego potencjału. Tak jak jeszcze nikt nie nauczył 
się z książki mistrzowskiego odbicia piłki bejsbolowej, pozwa-
lającego zaliczyć wszystkie bazy i zdobyć punkt, tak też było-
by równie nierealistyczne oczekiwać osiągnięcia pełnej, nieza-
chwianej świadomości jaźni po przeczytaniu jakiejś książki czy 
nawet ich tuzina.

Użyjmy więc tej książki jako ogólnej mapy prowadzącej do 
celu. Nie próbujmy brać dosłownie wszystkiego, co jest poda-
ne na tych stronach, ale pozwólmy raczej, by służyło nam to za 
przewodnik, pomagający rozwinąć własny słownik i własne zro-
zumienie. Ktoś może wybrać sobie trasę widokową, ktoś inny 
trasę najkrótszą; ważne jest natomiast to, żeby cieszyć się każdą 
chwilą tej podróży, będąc obecnym i świadomym, oraz – miej-
my nadzieję – osiągnąć cel u jej kresu.
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Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do uczenia się rzeczy 
w sposób tradycyjny, czyli poprzez używanie mózgu do 

wchłaniania faktów i liczb oraz przetwarzania ich w wiedzę. Mo-
żemy następnie do woli przywoływać tę wiedzę z określoną dozą 
zrozumienia. Z czasem ta wiedza, w połączeniu z doświadcze-
niem, staje się mądrością. Czy uczymy się czegoś myślowo czy 
fizycznie, proces jest, z grubsza, taki sam. Zdobywamy pewną 
szczególną informację oraz przetwarzamy ją, aby móc ją później 
przywołać, używając do tego mózgu i postrzegania zmysłowego.

Natomiast wiele z tego, co robimy w świecie duchowości, 
wykracza poza zwyczajną dziedzinę mózgu i zmysłów, tak więc 
sprostanie wymogom uczenia się wymaga tu innego podej-
ścia. Tradycyjnie nauczyciele duchowi stosowali szereg spo-
sobów przekazywania uczniom wiedzy. Na przykład było dość 
powszechne, że nauczyciel opowiadał historie – często długie, 
rozwlekłe i zawiłe – aby przekazać jakieś zagadnienie czy kon-

sKArb, KTórEgo 
nIE MoŻnA sChowAć 

do KIEszEnI, 
CzylI o rozwoju duChowyM
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cepcję. Innym podejściem było zadawanie krótkich, podchwy-
tliwych czy nawet abstrakcyjnych pytań w celu poprowadzenia 
myślenia i postrzegania ucznia w jakąś nową stronę. Przykła-
dem takiego pytania jest: „Jak brzmi dźwięk klaśnięcia jednej 
dłoni?”. Jeszcze inni nauczyciele siedzieli razem z uczniami w ci-
szy, bezpośrednio przekazując im swoją wiedzę i świadomość 
poprzez samą swoją obecność.

Będę się starał podchodzić do poszczególnych zagadnień pod 
różnymi kątami, gdyż do rozmaitych Czytelników dotrze rozma-
ite podejście. Osobiście do przekazywania nauk uczniom lubię 
najczęściej stosować połączenie wyjaśnienia i analogii. Obja-
śnienie jest potrzebne do uzyskania podstawowego zrozumie-
nia. Jednak podawanie zbyt wielu wyjaśnień jest niebezpieczne, 
gdyż często powoduje u uczniów podejście zbyt „wymyślone”, 
gubiące po drodze doświadczenia subtelniejsze i bardziej zmy-
słowe – kluczowe dla procesu uczenia się.

Ludzki mózg jest zasadniczo zaprojektowany do polowania 
i zdobywania pożywienia, rozmnażania się i wychowywania po-
tomstwa oraz generalnie do przetrwania w swoim bezpośred-
nim otoczeniu. Chociaż posiadamy zdolność do doświadczania 
i kontemplowania zjawisk przekraczających podstawowe prze-
trwanie, to mózg ma skłonność do niedawania priorytetu rze-
czom nieistotnym dla przetrwania. Natychmiast rozpoznaje-
my trujące gazy, poprzez ich nieprzyjemny zapach, podczas gdy 
gazy potrzebne nam do życia nie posiadają praktycznie żadne-
go wyczuwalnego zapachu. Niektórzy ludzie mogą jednak wy-
czuwać bardzo subtelne zapachy. Inni zaś mogą słyszeć dźwięki 
o takich częstotliwościach, które są dla większości z nas niedo-
stępne, gdyż nic istotnego dla naszego przetrwania nie wytwa-
rza dźwięków o tych częstotliwościach. Takie zapachy i dźwię-



~ 19 ~

Skarb, którego nie można schować do kieszeni...

ki jednak istnieją, pomimo trudności, jakie nasze ciało ma z ich 
wykrywaniem i postrzeganiem. Nasza duchowa natura istnie-
je w dużej mierze w taki sam sposób. Ponieważ nie jest ona de-
cydująca dla przetrwania naszego ciała, to nie posiadamy wro-
dzonych narzędzi do jej doświadczania. Ale tak samo jak ktoś, 
kto uczy się słyszeć częstotliwości normalnie niesłyszalne, mo-
żemy dostroić umysł do doświadczania swojej duchowej natury.

Wyobraźmy sobie, że wiedza to pieniądze, a nasz mózg to 
bank. Podobnie jak dziecko trzymające świnkę-skarbonkę w jed-
nej dłoni, a drugą wkładające grosiki do owego banku, bierzemy 
kawałki informacji i składamy je w swoim mózgu. Jeśli ktoś daje 
nam dwudziestogroszówkę, pięćdziesięciogroszówkę i złotówkę, 
to jeszcze jesteśmy w stanie trzymać skarbonkę w jednej dłoni, 
a drugą przekładać monety tak, by wchodziły do otworu. Gdy-
byśmy jednak mieli szczęście dostać od kogoś pieniądze papie-
rowe, powiedzmy banknot dwudziestozłotowy, wtedy ten proces 
staje się trudniejszy, gdyż musielibyśmy przytrzymać skarbon-
kę pod pachą, a obiema dłońmi złożyć banknot do wymiaru wy-
starczająco małego, by zmieścił się w otworze skarbonki.

Ale co się dzieje, jeśli spadnie na nas błogosławieństwo w po-
staci wielkiego bogactwa, powiedzmy miliona złotych? A co, je-
śli spośród tej sumy kwotę 200 tysięcy stanowi samochód, 300 
tysięcy mieszkanie, 400 tysięcy jest w sztabkach złota, a reszta 
w banknotach i monetach? Jak byśmy to wszystko zmieścili do 
naszej świnki-skarbonki? Mielibyśmy do wyboru dwie rzeczy: 
albo poświęcić czas na upchanie w skarbonce tylu monet i bank-
notów, ile się tam pomieści, a resztę zostawić, albo też przewar-
tościować swoje podejście do bogactwa. Gdybyśmy porzucili 
stare, ograniczone koncepcje i zwyczaje, tj. naszą świnkę-skar-
bonkę, i nauczyli się obchodzić z wielością zasobów, to nie tyl-
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ko zdołalibyśmy objąć całe to nowe bogactwo, ale też mogliby-
śmy zaprząc je do pracy, aby się rozrastało oraz pozwoliło nam 
dojść tam, gdzie pragniemy się znaleźć w życiu.

Oto podejście, jakiego potrzebujemy chcąc się uczyć rzeczy 
duchowych. Te koncepcje są zarówno większe, jak i subtelniej-
sze niż same „informacje, fakty i liczby”. Gdy otwieramy się na 
doświadczanie nauk duchowych, to możemy prawdziwie doznać 
ich mocy. A w końcu celem numer jeden ścieżki duchowej jest 
doświadczenie prawdziwej natury całości własnej istoty. Może-
cie moim słowom wierzyć, ale nie jestem zbyt wielkim zwolen-
nikiem brania czegoś na wiarę. Dużo bardziej wolę prawdę po-
chodzącą z bezpośredniego doświadczenia.

Zapraszam Was zatem nie tylko do przeczytania i zrozumie-
nia tej książki, lecz także do spróbowania doświadczenia jej 
nauk. Nie śpieszmy się i dawajmy sobie możliwość przetrawie-
nia tego, co znajduje się na jej stronach. Czytając, dawajmy so-
bie chwilę na doświadczanie tego, co i w jaki sposób odczuwa-
my oraz co możemy zrobić do zastosowania tych koncepcji we 
własnym życiu, tak aby je w jakiś sposób udoskonalić. Zacho-
wajmy otwarte umysł oraz serce, o resztę zaś niech się zatrosz-
czy sama natura.



~ 21 ~

na początku nie było żadnego początku, gdyż czas jest 
wytworem ludzkiego mózgu. była jedynie, w postaci 
boskiej obecności, pewna świadomość, istniejąca bez 
żadnego odniesienia do samej siebie, bez żadnych przy-
miotów. Aby móc kontemplować samą siebie, ta świa-
domość zgęstniała i utworzyła światło, światło zgęst-
niało i stało się dźwiękiem, dźwięk zgęstniał, tworząc 
materię. jednak żadne z tych zjawisk nie jest absolutne. 
w tym przejawionym świecie materialnym wszystko 
składa się z cząsteczek, atomów i cząstek subatomo-
wych, działających jednym głosem, żeby kształtować 
gazy i ciała stałe, pierwiastki i płyny. z nieprzejawione-
go nasienia potencjału wyłoniło się drzewo stworzenia.

Być może najtrudniejszym do uchwycenia dla umysłu ludz-
kiego pojęciem jest nieistnienie. Wszystko, co znamy, to 

istnienie – to, że my istniejemy, że świat wokół nas istnieje, że 
ktoś, kto umarł, istniał, a teraz istnieje tylko jako wspomnie-
nie. Nie możemy w żaden łatwy sposób wyobrazić sobie stanu 
nieistnienia – gdyż przecież musielibyśmy istnieć, aby móc ów 
stan postrzec. Taka jest jednak sama natura czystej, absolut-

FIzyKA
duChowA

dlA PoCząTKująCyCh
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nej świadomości: ona istnieje, lecz istnieje w pustce, bez żad-
nego poczucia postrzegania samej siebie. Pojęcia takie jak czas 
i przestrzeń, początek i koniec nie istnieją, nie posiadają żadne-
go poczucia postrzegania samych siebie, a już zwłaszcza nie po-
siadają żadnego urządzenia do wyliczania odniesień do samych 
siebie, takiego jak mózg. One są ludzkim postrzeganiem wytwo-
rów tego materialnego świata. To właśnie z pustki nieistnienia 
tamta uniwersalna, przekraczająca wszystko i nieprzejawiona 
świadomość zmaterializowała w wyrazie uniwersalnej twórczo-
ści całe stworzenie, tworząc i przenikając ten świat materialny. 
Gdy w świecie zachodnim chcemy spojrzeć w tych kategoriach, 
które pojmujemy, na rzecz taką, jak nieskończona, przekracza-
jąca wszystko świadomość, jest to przeważnie niemożliwe. Kie-
dy dorastamy pośród opowieści o kimś lub o czymś nazywanym 
„Bogiem” oraz o rzeczach takich jak „dusze” i „duchy”, to owe 
słowa są obciążone kulturowo i historycznie, a każda osoba na 
swój sposób postrzega to, co one oznaczają. Z tego powodu naj-
lepiej jest odrzucić wszystkie dawne pojęcia i otworzyć się na pe-
wien nowy sposób postrzegania wszechświata. Tradycyjne na-
uki duchowe opierały się bardziej na pewnym stopniu wiary niż 
na konkretnym doświadczeniu. Naszym celem jest natomiast 
zrozumienie prawdziwej natury istnienia w sposób bardzo rze-
czywisty. Dlatego najlepiej będzie odłożyć, albo przynajmniej 
czasowo zawiesić, wszystkie wspominane wcześniej tradycyjne 
i uwarunkowane kulturowo określenia i pojęcia.

Za wszystkim kryje się pewna osnowa stworzenia, którą jest 
świadomość. Wszystko, co istnieje we wszechświecie, wlicza-
jąc w to nas samych, istnieje zaledwie jako przejawiona gęstość 
– ukształtowana i istniejąca w jedności z tamtą nieprzejawio-
ną świadomością, z której wszystko przyszło i do której powró-
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ci. W tym kontekście świadomość można by najlepiej określić 
jako „energię o wrodzonej inteligencji”, choć niekoniecznie od-
zwierciedlającą samą siebie czy też samoświadomą. W jaki spo-
sób jednokomórkowa ameba wie, jak ma podzielić się na dwie 
części i rozmnożyć? Świadomość. W jaki sposób atomy i czą-
steczki wiedzą, jak mają kształtować się i łączyć w płyny, ciała 
stałe i gazy? Świadomość.

W pewnym sensie wszystko w tym materialnym świecie znaj-
duje się w stanie wstrzymanej animacji, w tym znaczeniu, że 
wszystko jest złożone z cząsteczek i atomów utrzymywanych 
w miejscu przez ładunek elektromagnetyczny. Nic nie jest nie-
wzruszone, nic nie jest solidne – choć może nam się tak wyda-
wać. Ale co najważniejsze – nic nie jest trwałe. Ponieważ samą 
naturą istnienia jest bycie wyrazem boskiej świadomości, to na-
turą wszystkiego, co istnieje, jest powrót do stanu nieistnienia. 
Tak jak rozmawiająca z kimś osoba jest obecna w danej chwili, 
tworzy słowa, te słowa rozchodzą się, a potem rozpraszają i roz-
wiewają w ciszę, tak samo jest ze wszystkimi tworami myślowy-
mi. „Wyraz” jest pewną dynamiczną czynnością, nie zaś czymś 
statycznym, a więc wszystko, co jest „wyrażone” jako przejawio-
ny świat materialny, musi podążać za cyklem tworzenia, istnie-
nia i rozpadu. Może powinniśmy to rozbić w jeszcze inny spo-
sób, łatwiejszy do strawienia.

Nasiono nie ma jakichś nadzwyczajnych cech: jest drobne, 
twarde, ma brązową barwę, a kiedy je rozgnieść, to ma w środ-
ku trochę białej miazgi. A jednak kiedy umieścimy owo nasiono 
w ziemi, podlewamy je i odżywiamy, to najpierw kiełkuje, a po-
tem wytwarza łodygę, liście i kwiaty. Następnie kwiaty więdną, 
liście opadają, łodyga usycha, a resztki rośliny powracają do zie-
mi. Ten proces widzimy w całości stworzenia w postaci pozna-
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nego do tej pory wszechświata. Najmniejsze, jednokomórko-
we stworzenie dzieli się na dwie komórki, potem na cztery itd., 
w dużej mierze tak samo, jak – zdaniem naukowców – stale roz-
szerza się i zmienia cały wszechświat. Od poziomu najdrobniej-
szego aż po uniwersalny, wszystko, co jest stworzone, stanowi 
rozkwit boskiej świadomości, odzwierciedlając sobą cykl wyra-
żania przez nią samej siebie, z którego pochodzą wszystkie rze-
czy. Tym, co nam umyka w naszych usiłowaniach zdania sobie 
z tego sprawy, jest fakt, że tej czystej świadomości nie można 
zobaczyć, odczuć albo postrzec narządami zmysłów, zdolnymi 
do postrzegania jedynie poszczególnych aspektów tworów ma-
terialnych. Można jej jednak doświadczyć, co od tysięcy lat było 
celem licznych tradycji duchowych. Zatem w tradycji duchowo-
ści świadomość staje się boską świadomością. 

Istnieje cudowny urywek pisma, w piękny i poetycki sposób 
wyjaśniający naturę tego, co boskie:

Jest jedna twórcza siła, prawdziwa tożsamość, która wszyst-
ko czyni; pozbawiona lęku, pozbawiona mściwości, nieumie-
rająca, niezrodzona i samooświecona. Urzeczywistnienie tego 
jest prawdziwym błogosławieństwem.

No dobrze; może jeszcze inaczej. Wyobraźmy sobie bezkresny, 
nieskończony ocean, rozlewający się tak daleko, jak sięga wzrok 
– we wszystkich kierunkach. Są tu prądy, fale i głębiny. Ocean, 
w chwili wyrażania samego siebie, tworzy bąbelki i pianę, któ-
ra powstaje, łączy się, rozdziela, znów przemienia się w wodę 
morską i znika. Poprzez wchodzenie we wzajemne interakcje 
te bąbelki – świadomie bądź nieświadomie – przez doświad-
czanie się nawzajem doświadczają samych siebie oraz oceanu.

Dziś przedmiotem debaty politycznej jest spór w kwestii: „kie-
dy zaczyna się życie?”. Ale to nie nad takim pytaniem należy się 
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zastanawiać. Prawdziwym pytaniem jest: kiedy życie się zaczę-
ło, a odpowiedź brzmi: „dawno, bardzo dawno temu”. Uznawa-
nie, że życie człowieka – albo dowolnej żywej istoty – zaczyna 
się właśnie w danej chwili, jest błędem opartym na fałszywym 
założeniu, iż nowe życie pojawia się z pustki nie-życia. Czy ja-
jeczka w łonie są w jakiś sposób nieżywe? Czy ktoś naprawdę 
sądzi, że wnętrze człowieka jest jakimś pozbawionym życia zim-
nym miejscem? Czy plemniki, które muszą wiedzieć, że mają 
opłynąć jajeczko i zapłodnić je po nawigowaniu poprzez kanały 
kobiecej anatomii, nie są żywe? Odpowiedź brzmi: życie przy-
chodzi z życia; świadomość rozbudowuje się ze świadomości. 
Nic się tak naprawdę nie rodzi, tak samo jak nic prawdziwie nie 
umiera; energia i materia po prostu nie przestają poszerzać się 
i przekształcać.

Tym, co oddziela ludzi i zwierzęta od poznania fundamental-
nej prawdy o sobie samych, jest pewien poziom postrzegania, 
którego większość z nas nie posiada. W celu funkcjonowania 
w tym materialnym świecie wszystkie żywe istoty posiadają ja-
kąś formę fizyczną, która służy im utrzymywaniu się przy życiu 
podczas pobytu na ziemi. Istoty ludzkie mają ciało z różnymi 
organami, kośćmi, nerwami, gruczołami oraz – przede wszyst-
kim – z mózgiem. Nasz mózg spełnia niezliczoną liczbę funk-
cji, z których dwie najważniejsze to: utrzymywanie nas przy 
życiu oraz tworzenie kolejnych ludzi i utrzymywanie ich przy ży-
ciu. Próba medycznej analizy funkcjonowania mózgu wykracza 
poza zakres tej książki. Naszym celem jest tu wstępne wyjaśnie-
nie tego, jak działa ciało w odniesieniu do ducha i duchowości.

Zapytajmy kogoś, jak się czuje, a odpowie nam: „Jestem głod-
ny, jestem przygnębiony, jestem znudzony, mam się dobrze”. 
To, co ta osoba nam mówi, nie dotyczy tak naprawdę tego, jaka 
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ona jest, ale jak postrzega określone aspekty swojego ciała fi-
zycznego. Nasze myśli, nastroje i uczucia wszystkie są funkcja-
mi ciała fizycznego, mamy skłonność do definiowania samych 
siebie właśnie poprzez nie. Nawet liczba zdarzeń, które wybie-
ramy do definiowania tego, jak się czujemy, jest zazwyczaj ogra-
niczona. Jak się masz? „Jest mi zimno w dłonie, ciepło w stopy, 
słucham twojego głosu i formułuję myśli, jednocześnie będąc 
emocjonalnie przygnębionym, a mimo to podświadomie opty-
mistycznym…” To byłaby odpowiedź bliższa prawdy, choć na-
wet ona nadal miałaby dość ograniczony zakres.

Tym, co utrzymuje nasze ograniczone postrzeganie, jest zja-
wisko nazywane w świecie duchowości przywiązaniem. Do cze-
go jesteśmy przywiązani? Do doznawanych przez mózg fizycz-
nych odczuć ciała. Dla większości z nas cały nasz wszechświat 
jest zaledwie składanką fizycznych wrażeń. Łączymy to, jak się 
czujemy fizycznie i emocjonalnie, i używamy tego do określa-
nia natury swojego stanu, a więc tego, jak się mamy. Doznania 
fizyczne mogą być czymś odczuwanym przez nas na własnej 
skórze, widzianym w mózgu poprzez oczy, doznaniami w we-
wnętrznym uchu odczuwanymi jako dźwięki, aż po nasze reak-
cje emocjonalne, zarówno jednostkowe, jak i zbiorowe, na wy-
darzenia w naszych przeszłych żywotach i w obecnym życiu. To 
całkiem sporo rzeczy, do których można się przywiązać. Jed-
nakże dlatego właśnie, utrzymując swój mózg przywiązanym 
do odczuć ciała, jesteśmy w stanie pozostać żywi, a zatem two-
rzyć kolejnych ludzi i utrzymywać ich przy życiu.

Lew goni zebrę. Oba zwierzęta są przekraczającą wszystko 
świadomością, która przejawiła się w tym świecie materialnym. 
Ich esencja jest taka sama, złożona z tej samej świadomości. Kie-
dy one doświadczają siebie wzajemnie materialnie, przez spoty-
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kanie swoich przejawień fizycznych, pozwalają, by przekraczają-
ca wszystko świadomość doświadczała samej siebie. Gdyby ten 
lew schwytał, zabił i zjadł tę zebrę, wtedy esencja zebry powró-
ciłaby do swojego pierwotnego, nieprzejawionego stanu, nie od-
zwierciedlając już samej siebie. Kiedy umiera lew, jego esencja 
pozostaje taka sama. Nie istnieje żadna różnica pomiędzy esen-
cją lwa i zebry. Postrzegana przez każde z nich różnica pomiędzy 
nimi jest zjawiskiem w mózgu każdego z nich, postrzegającego 
i wyczuwającego odmienny kształt i zapach gęstej, materialnej 
formy. Jedyną prawdziwą tożsamością, jaką każde z nich po-
siada, jest jedność z całym stworzeniem i z tą nieprzejawioną 
świadomością, z której zostały one ukształtowane.

Prawda jest taka, że podczas gdy świadomość własnej fizycz-
nej natury jest ważna dla naszego przetrwania, to wejście na 
ścieżkę doświadczania swojej boskości umożliwia nam uzyska-
nie zdolności do doświadczania własnych reakcji cielesnych bez 
przywiązywania się do nich. Tak długo, jak przypisujemy naszą 
tożsamość swoim doznaniom fizycznym, tak długo mamy jedy-
nie ograniczoną perspektywę samych siebie. Tylko kiedy rozwi-
jamy poczucie nieprzywiązania, możemy zacząć pojmować naj-
pierw prawdziwą naturę swojego funkcjonowania, a ostatecznie 
stać się świadomi własnej prawdziwej, wszystko przekraczają-
cej natury. Podstawą praktyki duchowej jest rozwinięcie poczu-
cia nieprzywiązania do swojej fizycznej tożsamości, pozwalające 
nam utożsamić się z własną duchową świadomością choć brzmi 
to jak prosta koncepcja, łatwiej jest to powiedzieć, niż zrobić.

Jest to spora porcja wiedzy do przełknięcia i ogarnięcia mó-
zgiem, więc podejdźmy to tego zagadnienia z różnych perspek-
tyw. Ponieważ mamy tu do czynienia ze stanem istnienia i rze-
czywistością, które wykraczają poza zwykły słownik naszego 
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mózgu, potrzebujemy analogii i porównań, które uczynią zro-
zumienie duchowości nieco przystępniejszym. Większość z nas 
nie spędziła dzieciństwa w klasztorze, na chłonięciu doktryny 
duchowej i rozwijaniu praktyk medytacyjnych, co czyni boskość 
czymś powszednim. Większość z nas – zwykłych ludzi, wiodą-
cych codzienne życie – potrzebuje pewnego przedefiniowania 
własnych poglądów na rzeczywistość.

Jedna z najczęściej spotykanych błędnych interpretacji dok-
tryny duchowej dotyczy rozumienia idei i praktyki nieprzywią-
zywania się. Większość z nas kojarzy nieprzywiązywanie się do 
czegoś z „niedbaniem o coś”. Jednym z podstawowych założeń 
buddyzmu jest to, że cierpienie jest powodowane przez przywią-
zywanie się. Potoczne rozumienie tego stwierdzenia jest takie, 
że kiedy przywiązaliśmy się emocjonalnie do czegoś, co kocha-
my, a następnie to coś tracimy, to wtedy cierpimy. Choć to czę-
ściowo może być prawdą, nie wyraża jednak w sposób właści-
wy idei nieprzywiązywania się.

Nieprzywiązywanie się jest w rzeczywistości praktyką bycia 
świadomym materialnych zjawisk i swoich reakcji na nie, bez 
żadnego osądzania czy oczekiwań. Kiedy osądzamy samych 
siebie i otaczający świat, tworzymy w umyśle złudzenie dobre-
go i złego, a potem używamy tego osądu do definiowania sa-
mych siebie i świata. Nasze życie staje się morzem działań i re-
akcji, zmagań, bólu i niezrozumienia. Kiedy zdołamy się cofnąć 
o krok i zdać sobie sprawę z tego, że rozwijający się wokół nas 
świat stanowi wyraz boskiej świadomości, a my sami jesteśmy 
doskonałą cząstką tego wyrazu, wtedy możemy zacząć uzna-
wać zjawiska świata fizycznego za właśnie coś takiego – zja-
wiska materialne – ni mniej, ni więcej. Rozwijając ten poziom 
neutralności i rozróżniania zjawisk materialnych, możemy za-
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cząć uprzytamniać sobie ową subtelną świadomość, która leży 
u ich podłoża.

W praktyce oznacza to doświadczanie życia z nieprzerwaną 
świadomością tego, że wszyscy podlegamy prawom i zjawiskom 
świata materialnego. Dostrzegamy, jak kwiat wzrasta, kołysze 
się na wietrze, więdnie i umiera. Możemy cieszyć się jego roz-
kwitem, ale rzadko opłakujemy jego stratę, gdyż powszechnie 
uznajemy to za coś naturalnego w przyrodzie. Rzadko cofamy 
się na tyle, by ująć samych siebie w tym obrazie przyrody, które-
go doświadczamy każdego dnia. Jesteśmy zbyt pochłonięci do-
świadczaniem siebie, by pozwolić umysłowi postrzegać samych 
siebie z takim samym zachwytem, uznaniem i bezstronnością, 
z jakimi oglądamy zachód słońca. A jednak nasze życie jest ta-
kie samo jak życie kwiatu: rodzimy się, rośniemy, doświadcza-
my, umieramy. Niczym bańka piany morskiej, pojawiamy się 
z nieskończoności, oglądamy jej twory ludzkimi oczami, a po-
tem powracamy do tego nieskończonego morza nieskończonej 
świadomości.

Wszyscy doświadczyliśmy skutków zimnej wody – wskaku-
jąc do lodowatego basenu czy też biorąc zimny prysznic. Ciało 
się spina, oddech zamiera na wdechu i czujemy, że chcemy, ja-
sny gwint, natychmiast wydostać się z tej zimnej wody! Mamy 
do wyboru dwa podejścia: możemy albo przejść przez cały ten 
proces z całkowitym zaangażowaniem i cierpieć z powodu nie-
zbyt przyjemnych skutków, albo możemy cofnąć się o krok, od-
puścić wszystko i przyglądać się sobie, jak przechodzimy przez 
ten proces. Za każdym razem, kiedy przekręcam kran z zimną 
wodą, drżę na samą myśl o wejściu pod strumień wody, ale – 
wiedząc, że za każdym razem właśnie tak się czuję biorąc zim-
ny prysznic – porzucam ową myśl o lęku. On jest automatycz-
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ną odpowiedzią obronną mojego ciała. Wiem, że kiedy woda 
uderzy w moją skórę, doświadczę wspomnianej automatycznej 
odpowiedzi ciała, a więc tylko się przyglądam, jak moje ciało 
reaguje na wodę, pozostając oddzielonym od tych doznań. Po-
zwalam, by ten proces dział się, lecz nie osądzam go jako dobre-
go czy złego, przyjemnego czy nieprzyjemnego. On jest jedynie 
tym, czym jest – zjawiskiem. Ciało zrobi to, co zrobi. Możemy 
albo pozwolić, żeby właśnie to nas określało, albo doznawać 
tego jak jakiegoś filmu. Czasem oceniamy to jako coś przyjem-
nego, a innym razem – nie.

Oddzielenie się od tych prostych i przewidywalnych doznań 
zimnego prysznica jest stosunkowo proste. Ale zastosowanie 
tego samego podejścia do własnych doznań emocjonalnych to 
już zupełnie inna historia. Najważniejszym krokiem w podró-
ży duchowego urzeczywistnienia jest prawdziwe zrozumienie 
warstw własnej istoty i rozpoczęcie zdejmowania ich. Używam 
tu określenia „urzeczywistnienie”, ponieważ naszym celem nie 
jest uzyskanie zaledwie intelektualnego zrozumienia duchowego 
wszechświata, ale uzyskanie takiego doświadczenia, w którym 
nasza boskość staje się dla nas „rzeczywista”. Nie tylko „wierzy-
my” w swoją prawdziwą naturę, ale również ją „urzeczywistnia-
my”. Jednakże nadrzędne znaczenie – o czym trzeba pamiętać 
podczas całej tej podróży – ma to, że jako istoty przede wszyst-
kim musimy funkcjonować w świecie materialnym, podlega-
jąc jego prawom.

Zdolność do doświadczania własnej czystej, boskiej natury 
jest niekoniecznie jakimś talentem, który powinniśmy posia-
dać, lecz jest umiejętnością, którą większość z nas może rozwi-
nąć. W miarę tego, jak wszystkie stworzenia rozwijają się na tej 
ogólnej ścieżce uniwersalnego spełnienia – gdzie nieprzejawione 
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doświadcza samego siebie przez przejawione stworzenia – jed-
nostki stają się coraz bardziej świadome własnej boskiej natury. 
Ale to jest kwiat, którego pąk rozkwitnie dopiero w przyszłości. 
Do tego czasu użyjmy tych narzędzi, które mamy już pod ręką, 
a mianowicie krytycznej samoobserwacji i obiektywnego rozu-
mienia, aby uzyskać głębszy wgląd w to, jak działamy, oraz – co 
ważniejsze – jak moglibyśmy używać tego rozumienia dla osią-
gania większego spełnienia w tym życiu, tu i teraz.

Być może najskuteczniejszym sposobem dotarcia do tego celu 
byłoby, gdybyśmy zaczęli zdejmować warstwy zjawisk określa-
jących naszą naturę, żeby móc zrozumieć to, jak w rzeczywi-
stości działamy. By dotrzeć do własnej boskiej natury, musimy 
najpierw pojąć własną materialną naturę, gdyż to jest właśnie 
pudełko z układanką, które mieści w sobie klejnoty. Kiedy uzy-
skujemy choćby najmniejszy dystans i zrozumienie samych sie-
bie, wtedy proces uzyskiwania uniwersalnej samoświadomości 
staje się o wiele bardziej przejrzysty.

Każdy z nas posiada bardzo szczególne ludzkie cechy i funk-
cje, które przesłaniają nam ogląd własnej uniwersalnej natury. 
Mówiąc wprost, często to właśnie te funkcje i cechy rozstrzyga-
ją o naszym odczuwaniu radości lub przygnębienia w codzien-
nym życiu. Zacznijmy więc przyglądać się człowiekowi oczami 
jogina i zobaczmy, czy damy radę zanurkować w tym nieprze-
branym oceanie Siebie, aby wypłynąć na światło własnej uni-
wersalnej istoty.
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