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Z E N  P O Z O s t A J E 
Z A w s Z E  Z E N . . . 

Esencja zen jest zawsze taka sama, mimo istnienia różnych szkół i tra-

dycji, które często nieznacznie różnią się między sobą, np. rytuałami. 

Zmianie ulega tylko sposób praktykowania, na który wpływa tradycja 

i historia. Nie ma znaczenia czy nasza praktyka opiera się o tradycję 

japońską, koreańską czy buddyjską - jest to tylko opakowanie. Zen nie 

musi przynależeć do żadnej religii czy systemu filozoficznego. Jego 

istota jest niezmienna. Zen pozostaje zawsze zen. 

W zen mówimy o różnych liniach założonych przez konkretnego mi-

strza. W ramach linii zen Pusta Chmura założonej przez Willigisa 

Jägera, kładziemy nacisk na połączenie praktyki zen z życiem czło-

wieka w XXI wieku osadzonego w kulturze Zachodu. Jest to pierw-

sza w Europie świecka linia zen, która przyjmuje, że wgląd w istotę 

rzeczy, nazywany też oświeceniem, jest dostępny każdemu z nas i nie 

zależy od wyznawanej religii, kultury czy światopoglądu.

Większość osób, która trafia na zen i interesuje się   praktyką zazen, 

jest na tzw. ścieżce poszukiwań, czy to duchowych czy religijnych. 

Można powiedzieć, że są to osoby, które oczekują od życia czegoś wię-

cej, przeczuwają obecność czegoś, co nawet trudno im określić. Część 
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z nich po zapoznaniu się z praktyką, np. podczas sesshin, stwierdza: 

„ok, tego właśnie potrzebuję, tego szukałem”, z kolei część osób uzna: 

„nie tego się spodziewałem”.

Punktem wyjścia na tzw. drodze duchowej jest dla wielu z nas fakt, 

że czegoś nam brakuje. Dlatego też zaczynamy praktykę z  przeko-

naniem, że tego czegoś nie mamy. Towarzyszy nam poczucie braku, 

myśl, że nie jesteśmy tym, kim chcemy być. Uważamy wówczas, że 

jeśli będziemy odpowiednio ćwiczyć, np. zazen, to osiągniemy to coś, 

czego nam brakuje. Ten sposób myślenia jest bardzo rozpowszech-

niony, wręcz naturalny na początkowym etapie praktyki.

“
  Cały paradoks duchowości, w tym także zen, polega na 

tym, że to czego nam brakuje JEST od zawsze… 

To, jacy chcemy się stać, zawsze byliśmy. Tak więc szukanie tego cze-

goś, stawanie się tym, kim chcielibyśmy być, jest absurdalne. Para-

doksem jest również to, że im intensywniej szukamy jedynej, auten-

tycznej drogi duchowej, tym bardziej się od niej oddalamy.

Tego typu podejście, czyli praktykowanie w oparciu o odczucie braku, 

jest przyczyną trudności, które pojawiają się podczas praktyki. Jedno-

cześnie jest to podejście bardzo ludzkie, naturalne. Tak jesteśmy uwa-

runkowani - wciąż oceniamy, że coś lubimy, a czegoś nie, coś chcemy, 

a czegoś nie. Szablon naszego myślenia i działania, nakłada się także 

na ćwiczenie duchowe, na które się decydujemy. Jednak i wtedy cały 

czas podchodzimy do rzeczywistości i praktyki przez pryzmat „podo-

ba mi się - nie podoba mi się”, „jest lepsze - jest gorsze”.  
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N A  c Z y m  P O L E g A  Z E N ?

Mówi się, że 

“
 zen jest sposobem doświadczania rzeczywistości.

Klasycznym przykładem jest opowieść o dwóch mnichach, którzy wę-

drują z klasztoru do klasztoru. Dochodzą do brzegu rzeki, na którym 

stoi dziewczyna. Boi się przejść na drugą stronę, więc jeden z mni-

chów bierze ją na ramię i przenosi na drugi brzeg, zostawia ją i idzie 

dalej. Drugi mnich po godzinie wędrówki zwraca mu uwagę, że mni-

chom zabronione jest dotykanie kobiet, a co dopiero branie ich na 

ręce. Wtedy mnich, który pomógł dziewczynie, stwierdza „Widzisz, ja 

ją zostawiłem ponad godzinę temu, a ty nadal ją nosisz ze sobą…”.

Na przykładzie mnichów widzimy, jak trudno jest wyłączyć ocenia-

nie i komentowanie. Praktykując zazen z podejściem „po prostu będę 

siedział i oddychał” przekonujemy się, że nie jest prosto „tak po pro-

stu być”. Praktykując siedzenie, np. podczas sesshin, widzimy, że 

jesteśmy wszędzie, tylko nie tutaj, nie teraz… Włącza się ocenianie, 

analizowanie, roztrząsanie przeszłości, planowanie przyszłości. Niby 

w danej chwili zajmujemy się tym, co jest do zrobienia, ale sprawa 

komplikuje się, ponieważ włącza się myślenie, zaczynamy kreować 

rzeczywistość alternatywną do tego, co jest teraz.
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Podczas praktyki zen wkrada się myśl, że teraz będziemy już postę-

powali tylko dobrze, nie będziemy popełniali błędów, a wszystkie na-

sze problemy rozwiążą się. Wielu z nas myśli, że ćwicząc zawsze będą 

uważni, a co za tym idzie, będą zawsze postępować właściwie. Prak-

tykowanie uważności, jak i praktykowanie zen, nie ma nic wspólnego 

z naszym szablonem „dobrze - źle”, „lepiej - gorzej”, „prawdziwy - nie-

prawdziwy”. Ten sposób myślenia, dzielenia, klasyfikowania nie ma 

nic wspólnego z rzeczywistością. Jest tylko naszym sposobem organi-

zacji rzeczywistości, dzięki któremu utrzymujemy uczucie „ja jestem”. 

Dlatego pamiętajmy, że 

“
  ćwiczenie zen nie polega na niczym innym, jak tylko na 

obecności. 

Prawdę mówiąc powiedzenie, że zen jest ćwiczeniem czegoś, że jest 

ćwiczeniem obecności, jest już pewnym nadużyciem, ponieważ nie 

ma niczego innego jak tylko obecność, teraźniejszość. Przeszłości już 

nie istnieje, a przyszłość jeszcze nie pojawiła się…   

Zen nazywany jest przekazem poza pismami, poza wykładami, poza 

myśleniem. Jest to bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości. Jest 

przekazem z serca do serca, dlatego tak trudno się go definiuje… 
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w  J A K I  s P O s ó b 
ć w I c Z y ć  u w A Ż N O ś ć ?

H.A. Almaas, nauczyciel duchowy, autor książek, oszacował, że w cią-

gu 80. lat naszego życia tylko przez około dwa lata jesteśmy uważni. 

Pojawia się więc pytanie: „jak ćwiczyć uważność?”. Zaczynamy się za-

stanawiać, co to znaczy i jak tę obecność osiągnąć. Pytanie więc po-

winno być bardziej precyzyjne i brzmieć: „co ja robię cały czas, aby nie 

być obecnym?”. I tutaj odpowiedź jest prosta: cały czas tworzę myśli, 

wizje, które oddalają mnie od bycia tu i teraz, poruszam się w nich, 

zamiast po prostu być.

“
  Zazen, dzięki któremu ćwiczymy uważność,   jest przery-

waniem wędrówek w stworzonych przez siebie pejzażach 

myślowo-obrazowych. 

Jest przerywaniem ucieczki od chwili obecnej. Ćwiczenie uważności 

wiąże się z podjęciem ryzyka nieutożsamiania się z produktami two-

rzonych przez nas emocjonalnych uczuciowych obrazów. Możemy 

więc nazwać zazen, i tak często jest nazywany w tradycji zen, naszą 

prawdziwą naturą, bytem, teraźniejszością, byciem tu i teraz.
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Warto pamiętać, że ćwiczymy nie po to, aby kiedyś, któregoś dnia być 

obecnym, bo my już teraz jesteśmy obecni. Każdy świadomy oddech 

przy którym jesteśmy teraz, jest tą obecnością i tym momentem. Nie 

ćwiczymy czegoś konkretnego. Obecność po prostu jest, a my jeste-

śmy bardziej lub mniej w niej obecni. Czasami jest to 5 sekund pod-

czas zazen, czasami 10, czasami u zaawansowanych 20, 30 sekund.

“
 Jesteś TERAZ obecny, właśnie TERAZ, albo nigdy. 

Dlatego każdy moment, każdy oddech, każdy ruch jest tu i teraz. Nie 

można ćwiczyć na zapas, po to, aby kiedyś czuć się lepiej. Jest wiele 

różnych form terapii i pracy z ciałem inspirowanych np. zen, które wy-

korzystywane są w pracy nad pewnymi elementami naszej osobowości. 

Dzięki temu możemy poczuć się lepiej w sensie emocjonalnym. W przy-

padku praktyki zazen można przewrotnie powiedzieć, że decydując się 

na kilkudniowe sesshin zapisujemy się na świadome robienie „nic”.

Nasz umysł, poprzez nasze wychowanie, przyzwyczajenia, zawsze chce 

uzyskać coś z czegoś, coś za coś. Podświadomie chcemy, aby wszystko 

miało jakiś sens, aby każde działanie coś nam zapewniło. Ta właści-

wość umysłu powoduje, że także podczas zazen wciąż czegoś chcemy, 

pragniemy gdzieś dojść, najlepiej jak najszybciej.   Natomiast podczas 

siedzenia jest tylko obecność i nasz brak jej odczucia, zapełnienie bra-

ku jej odczucia różnymi obrazami, z których niektóre nam odpowia-

dają, inne z kolei nie. Czy czujesz się wtedy dobrze czy nie, czy jest Ci 
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przyjemnie czy też nie, to nie oceniaj tego, nie nadawaj wartości, nie 

analizuj. To wszystko po prostu JEST i tak to zostaw. Dlatego ćwicząc 

zazen nie bierzmy niczego jako miary rzeczywistości, ponieważ ona 

po prostu jest. Pozwólmy sobie zaryzykować pozostawienie jej taką, 

jaka jest. Nie dodawajmy nic, nie odejmujmy, nie manipulujmy, nie 

modyfikujmy we własnym umyśle. Jeśli podczas siedzenia jest Ci źle, 

to po prostu jest Ci źle, czujesz coś nieprzyjemnego i siedzisz dalej. 

Po paru minutach, a czasami godzinach siedzenia możesz poczuć się 

dobrze, ale nie przywiązuj się także do tego. To uczucie także zniknie, 

jak każde, które się pojawia. Przychodzi i potem znika. Popatrz na 

siebie jak na platformę, scenę, na której te uczucia pojawiają się. Je-

steś przestrzenią, w której to pojawia się i znika. Zawsze coś będzie się 

w Tobie - tej przestrzeni - pojawiało i zawsze znikało. Nie zatrzymuj 

niczego, ale i nie oczekuj niczego.

Zen jest bezpośrednią konfrontacją z rzeczywistością, bez pomocy 

myśli, wyobrażeń, fantazji. Tutaj musimy mieć świadomość, że ta 

konfrontacja dotyczy rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie takiej, 

jaką chcielibyśmy, aby była. Można nawet powiedzieć, że zazen jest 

klasycznym ćwiczeniem, w którym pozwalamy na rozczarowanie się, 

a oświecenie jest rozczarowaniem się… Słowo „rozczarowanie” ma 

dla nas negatywne skojarzenie, nie tylko w języku polskim. Spójrzmy 

jednak na to rozczarowanie jak na odczarowanie, porzucenie czaru, 

który sami stworzyliśmy.
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Niewiele osób podejmujących praktykę zen, przy niej pozostaje, po-

nieważ mało kto chce porzucić czarowanie się… Praktyka zazen, pole-

gająca na siedzeniu sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami, uczucia-

mi, emocjami bywa nieprzyjemna, szczególnie na początku. Dla wielu 

z nas konfrontacja z samym sobą nie jest komfortowa. Jednak tak 

naprawdę nie chodzi o konfrontację. Sednem jest przebicie się przez 

myśli, emocje i poznanie jak jest naprawdę, czyli dotarcie do momen-

tu, kiedy przy pełnej świadomości znika „ja” i wtedy nagle wszystko 

JEST… 

To doświadczenie przebudzenia w zależności od naszego tempera-

mentu, osobowości, może być albo niesamowitym przeżyciem typu 

„wow!”, albo intymnym, cichym doświadczeniem „aha, to tak jest”. 

Czytając czy słuchając relacji osób, które doświadczyły oświecenia, 

musimy pamiętać, że nie opisują one przebudzenia, ale swoją reakcję 

na przebudzenie. Praktykowanie z oczekiwaniem, że wydarzy się coś 

fantastycznego zdecydowanie nie sprzyja praktyce.

Zen jest bardzo precyzyjnym i uważnym postrzeganiem rzeczywisto-

ści, momentu za momentem. Ćwiczenie zazen jest więc ucieleśnie-

niem uważności, a nie spokojnym czekaniem na oświecenie, które 

może się przydarzyć. 

“
  Przebudzenie polega na doświadczeniu, że tożsamość jest 

tylko tożsamością, myśl jest tylko myślą, a uczucie tylko 

uczuciem, niczym więcej…



11

Mówiąc o nabraniu dystansu do tożsamości, należy koniecznie wspo-

mnieć, że w życiu codziennym bardzo ważne jest odpowiednie „zarzą-

dzanie” swoim poczuciem „ja”. Ktoś, kto nie umie zintegrować tożsa-

mości, ma po prostu problemy psychiczne. Mówiąc o uświadomieniu 

i porzuceniu „ja” mamy na myśli fakt, że większość z nas przede 

wszystkim identyfikuje się z własną tożsamością.

Zazen jest bezpośredniością, obecnością, byciem w teraźniejszości. 

Jednak uważajmy na to, aby nie starać się być uważnym, my po pro-

stu jesteśmy uważnością. Ćwicząc zazen nie można zmuszać się do 

bycia uważnym, bo też nie ma do czego - uważność po prostu JEST.

Kiedy podczas siedzenia pojawiają się różne myśli typu „ja powinie-

nem”, „byłoby lepiej”, „a może” oraz rozpraszające impulsy, to prostu 

je czuj, nie blokuj. Jednak nie twórz kolejnych myśli, obrazów, nie 

podążaj za nimi.   

Można także powiedzieć: ćwicząc zazen ćwiczmy jako bogacze, a nie 

jako biedni. Oznacza to, że nie ćwiczymy po to, aby coś osiągnąć, wy-

pełnić jakąś pustkę. My ćwiczymy mając już to coś lub nawet więcej 

- będąc już tym… Takie podejście do praktyki wiele zmienia. Zazen 

jest więc świadomym odkrywaniem tego, co już mamy, co jest, a nie 

zdobyciem tego czegoś.
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w  J A K I  s P O s ó b 
m O Ż E m y  D O ś w I A D c Z y ć 

P u s t K I ?

To pytanie często zadają sobie praktykujący. Musimy po prostu być 

Pustką, nie możemy w tym momencie być zajęci czymś innym, mu-

simy być świadomie pustymi, ale nie w sensie obserwacji pustki, bo 

pustka nie jest czymś. Dlatego w treningu zen z biegiem czasu poja-

wi się konieczność przejścia przez tzw. obserwatora. Często mylimy 

to z medytacją. Proces „obserwowania siebie” czy „obserwowania” 

różnych rzeczy, nie jest trudny. To tylko moment podczas medyta-

cji, ponieważ to obserwator stwarza dystans, wprowadza podmiot 

obserwujący i przedmiot obserwacji. Ta Pustka to coś więcej… Tutaj 

pojawiają się pewne analogie między tym, co jest w wypowiedziach 

Jezusa, a tym co jest doświadczane i przekazywane w zen.

W mistyce chrześcijańskiej (Jan od Krzyża, Teresa z Avili) mamy 

wiele ciekawych osobowości. Niestety nie ma szkoły, która przeka-

zywałaby ich naukę. Wynika to z tego, że po śmierci mistyków, nikt 

nie kontynuował zapoczątkowanych przez nich reform. Inaczej jest 

w przypadku zen, gdzie przez setki lat kontynuowano naukę.
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Praktykę zen, czyli zazen, można porównać z życiem mniszek i mni-

chów w klasztorze. Osoba, która się na to decyduje, zarówno w trady-

cji Wschodu jak i Zachodu, składa śluby - zwykle czystości, ubóstwa, 

posłuszeństwa, a w zakonie Benedyktynów również stabilitas loci, 

czyli zostania w jednym miejscu, w klasztorze.

W zazen zasada stabilitas loci, czyli „zostaję na jednym miejscu i nie 

szukam gdzie indziej”, oznacza - „siadam na tej poduszce i jestem”.

Śluby posłuszeństwa składane w zakonach monastycznych można 

przełożyć na pracę z naszą wolą. Jest to świadoma rezygnacja z ro-

bienia tego, co „ja” chce. Pomaga to w dotarciu do korzenia tożsa-

mości. Dlatego też podczas sesshin nie robimy tego, co chcemy, ale 

funkcjonujemy według ustalonego z góry planu, np. nie przesuwamy 

porannego zazen pół godziny później. Rezygnacja z własnej woli i do-

stosowanie się do pewnych zasad może być źródłem nadużycia, stąd 

tak ważny jest odpowiedni dobór nauczyciela czy ścieżki duchowej. 

Śluby posłuszeństwa mogą też sprzyjać tworzeniu się hierarchii, róż-

nych zależności itd.

Z kolei zasada czystości nie odnosi się do oceniania co jest dobre a co 

złe, co moralne, a co nie, ale do tego, że przestajemy wykorzystywać 

inne osoby do zaspokajania naszych potrzeb, nie obarczamy ich odpo-
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wiedzialnością za nasz stan. Podczas sesshin istotna jest też kwestia 

energetyczna - efektem siedzenia jest pewna kumulacja energetyczna, 

natomiast seks podczas sesshin sprzyja wytracaniu tej energii. Zasady 

te, gruntowane w zakonach ślubami, są pomocne podczas treningu, 

natomiast zrobienie z nich zasady moralnej obowiązującej przez 40-

50 lat życia, nie ma sensu.

Zasada ubóstwa dotyczy zarówno rezygnacji z pewnych rzeczy ze-

wnętrznie, jak i wewnętrznie podczas treningu, jakim jest sesshin. 

Oznacza ograniczenie bodźców wokół siebie, jak i wewnątrz.

Wspomniane zasady pojawiają się we wszystkich tradycjach, niestety 

w większości religii stały się ideałem życia człowieka, który po śmier-

ci ma dostać zasłużoną nagrodę (niebo, dobra reinkarnacja). Jednak 

traktowanie tych zasad jako moralnego nakazu wobec osób, decydu-

jących się na ścieżkę duchową, tylko wzmacnia tożsamość, rozbudza 

poczucie „ja jestem lepszy”. Mistrz Eckhart mówi nawet, że im więcej 

pościsz i starasz się, tym jesteś dalszy od Boga…

Podejście do treningu duchowego nie uległo znaczącej zmianie 

w ostatnich kilku tysiącach lat, ponieważ struktura naszej tożsamości 

też się znacznie nie zmieniła. Jednak obecnie, wyraźniej niż kiedyś, 

zauważa się, że kolektywnie zaczynamy czuć kruchość tożsamości. 

Kiedyś odczuwały to raczej jednostki. Jednym z powodów jest fakt, 

że w ostatnich dziesięcioleciach dla wielu z nas łatwiejsze stało się za-
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spokojenie pewnych potrzeb. Nasi rodzice czy dziadkowie uważali, że 

posiadanie pewnych rzeczy materialnych, dostęp do pewnych usług 

uszczęśliwi ich. Okazało się, że na pewnym poziomie zaspokojenia 

potrzeb materialnych, budzi się głód duchowy. Trzeba jednak uwa-

żać, aby precyzyjnie ocenić ten głód, tak aby zaangażowanie w prak-

tykę, czy wstąpienie do klasztoru nie stały się ucieczką od życia i jego 

problemów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że duchowość wymaga od nas pod-

jęcia pewnego ryzyka. Wymaga zostawienia pewnych spraw, puszcze-

nia czegoś i zobaczenia, co się potem dzieje. Porzucenie swojej tożsa-

mości podczas zazen niekoniecznie musi być przyjemne… 
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L I N I A  Z E N  
P u s t A  c h m u R A

“
  Linia zen Pusta Chmura jest pierwszą linią zen, która nie 

wymaga porzucenia codzienności, aby wejść na ścieżkę du-

chową. 

Propaguje duchowość powiązaną z codziennością. Można nawet po-

wiedzieć, że dzisiaj bycie mnichem jest kwestią wewnętrzną, a nie 

zewnętrzną. Duchowość obecnie oznacza większą odpowiedzialność, 

nie wymaga porzucenia dotychczasowego życia, bliskich osób, i jest 

dostępna każdemu. 

W tej linii zen nie ma wymagań, oczekiwań, że trzeba stać się kimś, aby 

coś osiągnąć. Jest po prostu precyzyjnie opisane ćwiczenie, powiąza-

ne zarówno z tradycją zen jak i z kontemplacją. W Fundacji Mądrość 

Wschodu i Zachodu wspólnie z Willigisem Jägerem założyliśmy też li-

nię kontemplacji. Posługuje się ona językiem i obrazami tradycyjnego 

chrześcijaństwa, ponieważ nie każdemu odpowiada wschodnia trady-

cja i nauka zen. Nie można jednak powiedzieć, że drogi te różnią się 

jakością. Wybór praktyki po prostu zależy od potrzeb danej osoby.
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R ó Ż N I c A  m I ę D Z y  
R E L I g I J N O ś c I ą  

A  D u c h O w O ś c I ą

Każda religia polega na wierze, a więc religijność przejawia się jako 

wiara w coś lub w kogoś i uznanie, że to coś lub ktoś są ważne, wielkie, 

że to jest istotą rzeczywistości. Wyznawcy, jako osoby wierzące są od 

tego odcięci, to coś/ktoś jest poza nimi. 

Duchowość różni się fundamentalnie od tak zdefiniowanej i pojmo-

wanej religijności. Wychodzi z założenia, że istnieje tylko TA rzeczy-

wistość, nazywana też teraźniejszością, świadomością. Ona zawsze 

JEST. W duchowości nie ma potrzeby wiary w coś lub kogoś i tworze-

nia związku z tym czymś bądź kimś.

Nie uważa się też, że ten związek zależy od mojego zachowania się, od 

przestrzegania pewnych zasad, reguł. W duchowości, w odróżnieniu 

od religijności, nie musimy nic robić, nic osiągać, na nic zasługiwać. 

Musimy po prostu coś sobie uświadomić, coś co już JEST.
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Z E N  A  b u D D y Z m

Różnica między buddyzmem a zen jest podobnej natury, jak mię-

dzy duchowością a religijnością. Podstawowa różnica polega przede 

wszystkim na tym, że wiele kierunków buddyzmu jest bardzo nasyco-

nych religijnością, a zen jest zdecydowanie poza tym. Starając się opi-

sać zen, można nawet dojść do wniosku, że zen jest nie-ćwiczeniem, 

jest nie-duchowością. Nie ma w nim myślenia, oceniania, że teraz ro-

bię coś lepszego, bardziej wartościowego czy moralnego.   

“
  Ćwiczenie zen polega na urzeczywistnianiu, czyli na do-

świadczaniu istoty rzeczywistości, która jest jednią i pustką. 

Urzeczywistnienie tych dwóch aspektów rzeczywistości można nazwać 

oświeceniem. Zen powołuje się na urzeczywistnienie i doświadczenie 

tego, co uważa się za oświecenie Siddhartha Gautama, historyczne-

go Buddy. Pojawiają się tutaj dwa ważne pytanie: „czego doświadczył 

Budda według zen?”, „na czym w takim razie polega oświecenie?”.

Budda urodził się około 560 lat przed narodzeniem Jezusa w zamoż-

nej rodzinie arystokratycznej na pograniczu Indii i Nepalu. Rodzi-
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na chciała mu zaoszczędzić cierpień życia, dlatego był wychowywany 

niemal w cieplarnianych warunkach, odizolowany od życia poza pała-

cem. Odebrał świetne wykształcenie, a kontakt z rzeczywistością poza 

pałacem nastąpił dopiero wtedy, gdy miał 29 lat. Jak mówi legenda, 

wymykając się z pałacu cztery razy, dostrzegł osoby chore, umierają-

ce, żebrzące i medytujące. To doświadczenie życia było w istocie do-

świadczeniem cierpienia. Uzmysłowił sobie, że obojętnie co robimy, 

prędzej czy później cierpimy. W kulturze, w jakiej wychował się Budda, 

każde działanie, determinowane było przez przyczynę i skutek, przez 

zasadę tzw. karmy. Budda najprawdopodobniej doszedł do wniosku, 

że skoro wszystko jest skutkiem jakiejś przyczyny, a jednocześnie jest 

przyczyną kolejnych skutków, to wejście w ponowny cykl narodzin 

czyli samsara, nie jest takie ciekawe, wciąż przecież pojawia się ele-

ment cierpienia. Narodziła się myśl „w jaki sposób mogę wyzwolić się 

z tego cierpienia, z łańcucha przyczyny i skutku, z reinkarnacji?”. 

W religii hinduistycznej pojawiła się więc koncepcja, że aby przerwać 

cykl ponownych narodzin, należy zaprzestać generowania przyczyn 

następnych skutków. Stąd postacie indyjskich świętych, którzy wy-

cofywali się kompletnie z życia społecznego, a nawet poprzez prak-

tyki zmniejszali aktywność życiową. Takiej praktyce poddał się wła-

śnie historyczny Budda przez pierwszych pięć lat. Jednak porzucił to 

i według legendy zdesperowany usiadł w końcu pod drzewem bodhi 

i postanowił, że nie wstanie, dopóki nie pojmie o co chodzi. Po ośmiu 

dniach i nocach doznał oświecenia. Oświadczył, że nie ma żadnego 
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„ja”, „mnie” i “dla mnie” oraz że każdy może osiągnąć taki stan. Od tej 

pory nazywał siebie Buddą czyli przebudzonym.

Wczytując się w historie buddyzmu i samego zen, widzimy, że Budda 

był wielkim reformatorem hinduizmu - religii, która opierała się na 

wierze w możliwość poprawy swojego ducha i siebie, aby w nagrodę 

otrzymać lepsze ponowne narodziny. Mamy więc w buddyzmie wiarę 

w pewnego rodzaju jaźń, w „ja”. Istotą rewolucyjnego wglądu Bud-

dy było odkrycie, że przedmiot dotychczasowej wiary po prostu nie 

istnieje. Budda głosił, że to, co nazywamy „ja” nie istnieje, a zatem 

wyzwolenie z samsary nie nastąpi, gdy „ja”, moja karma i kolejna re-

inkarnacja staną się lepsze, ale na skutek urzeczywistnienia i dozna-

nia wglądu. 
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P O c Z u c I E  t O Ż s A m O ś c I 
A  Z E N

Zastanawiając się nad definicją tak zwanego „ja” na myśl przychodzi 

przede wszystkim jego kruchość. Dobrze ilustruje to przypadek osoby 

chorej na Alzheimera czy osoby po urazie głowy. Wtedy nagle znika 

poczucie „ja”. Mamy niby tę samą osobę, ale nie jest ona już „sobą”. 

Czym jest więc to „ja”, skoro tak łatwo może zniknąć? 

Dlatego też przebudzenie oświecenie, zrozumienie, że wszystko jest 

puste, bo tak naprawdę nie ma nic, co byłoby trwałe, jest tak wyzwa-

lające. Nie doświadczamy, że wszystko jest kruche, ale „ja” jednak   je-

stem, ale że właśnie ten punkt odniesienia, czyli „ja”, jest tak samo 

kruchy, jak wszystko wokół. Wynika to z tego, że „ja” także jest kon-

struktem umysłu, jest efektem utożsamiania się z obrazami i emocja-

mi. Poprzez wychowanie, życie w danym środowisku ćwiczymy utoż-

samianie się z pewnymi obrazami, budujemy systematycznie tzw. 

tożsamość, czyli poczucie „ja”. Dzięki temu możemy się dobrze zorga-

nizować w środowisku, w jakim żyjemy. Jednocześnie podświadomie 

czujemy kruchość naszego „ja”, dlatego tak często pojawia się potrze-

ba religijności. Zwrócenie się w stronę religii staje się dla wielu z nas 

szansą na realizację nadziei, że to kruche „ja” przetrwa po śmierci. To, 

czy stanie się to po wejściu na jakiś poziom nieba w religiach mono-
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teistycznych, czy poprzez korzystną reinkarnację w buddyzmie, jest 

kwestią wtórną. W obu przypadkach jest głęboka nadzieja, że moje 

kruche „ja” przetrwa, nie zniknie.

Duchowość lub zen jest dokładnie odwrotną drogą do tak pojmowa-

nej religijności. 

“
  Uwzględniając kruchość „ja” ćwiczenie zazen prowadzi do 

tego, aby to „ja”, o które tak zabiegamy w religiach, rozsy-

pało się… 

Rozsypało się i wtedy, z  pełną świadomością zaobserwujemy tego 

skutek. W tym właśnie tkwi różnica między duchowością a religijno-

ścią, a nawet między różnymi kierunkami buddyzmu a zen.

Ciekawy jest fakt, że zen pojawił się dopiero 1000 lat po śmierci Sid-

dhartha Gautama. Buddyzm stał się w pewnym momencie intelek-

tualną drogą rozumienia rzeczywistości: studiowanie sutr, pisanie 

komentarzy, zastanawianie się, dyskusje itd. Część osób, deklarująca 

się jako buddyści, zaczęła się w pewnym momencie zastanawiać nad 

tym, co to znaczy być Buddą i czym jest przebudzenie. Na gruncie tych 

pytań wyrosło zen, które było swoistym protestem przeciwko buddy-

zmowi. Zen należy postrzegać jako bezpośrednie doświadczenie bycia 

przebudzonym. 

I nie chodzi tutaj o pytania „na czym to może polegać?”, „co ja o tym 

myślę?”, ale „JAK się można przebudzić?”.
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P R A K t y K A  Z A Z E N

Zen cechuje bezpośredniość w podejściu do rzeczywistości. Jeśli 

rzeczywistość po prostu jest, to pojawia się pytanie, co my w ogóle 

ćwiczymy. Jeśli podchodzimy do ćwiczenia jak do czegoś, czego nie 

mamy, a będziemy mieli ćwicząc, to mamy problem z zen. Nie może-

my przecież ćwiczyć rzeczywistości, która już cały czas jest. Tak więc 

do ćwiczenia zazen trzeba podejść inaczej. Należy zadać sobie pyta-

nie: „co takiego się dzieje, że czuję się od niej oddzielony?”... 

To uczucie oddzielenia jest konsekwencją uciekania od rzeczywisto-

ści. Robimy to poprzez myślenie, ponieważ każda myśl tworzy pod-

miot i przedmiot, rozdziela, wprowadza dualizm. Każda myśl stwa-

rza wrażenie, że jest ktoś, kto o czymś myśli, a identyfikacja z myślą 

utrzymuje uczucie „ja” i „o czymś”. Człowiek nawet nie jest świadomy, 

że cały czas myśli, w związku z tym świadomość „ja” jest cały czas 

utrzymywana.

“
  Zen jest bezpośrednim doświadczeniem rzeczywistości bez 

punktu odniesienia nazywanego „ja”. 
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W momencie, kiedy „ja” konstruuje się jako punkt odniesienia   mó-

wiąc „podoba mi się - nie podoba”, „chcę - nie chcę”, stwarza już rze-

czywistość dualną. Nie ma przecież dualności samej w sobie, takiej 

z której można się kiedyś, gdzieś wyzwolić do jedności. To wszystko 

jest teorią, wytworem naszego procesu myślenia. Jednak uważamy tę 

dualność za rzeczywistość, ponieważ nasz sposób życia i samoorga-

nizacji stwarza wrażenie, że tak jest. Identyfikacja z jakimiś „ja” jest 

wyuczona, jest efektem treningu, jakiemu jesteśmy poddawani od 

dzieciństwa. Granica tożsamości „ja” jest ustanowiona przez kulturę, 

w  której żyjemy. Jest rodzajem umowy, która ma oczywiście swoje 

plusy na poziomie organizacji życia społecznego.

Dobrze oddaje to przykład mapy, która jest niezbędna, aby zaplano-

wać wycieczkę, zorientować się w jakim terenie będziemy się poruszać 

. Jednak sama mapa nie jest pejzażem, który zobaczymy. Mapa nie 

oddaje w 100% tego, co zobaczymy, czego doświadczymy sami. Odno-

sząc to porównanie do konstruktu „ja”, nasz obraz jest tylko obrazem 

siebie. Nasza tożsamość, nasze „ja” jest wiarą w to, co my myślimy 

o nas samych, jak sobie siebie wyobrażamy. Upraszczając, możemy 

powiedzieć, że wierzymy w to, co myślimy o sobie i umawiamy się 

z innymi, że ja szanuję Twój obraz Ciebie, a Ty szanujesz   mój obraz 

mnie samego. Te osoby, które szanują mój obraz samego siebie, są mi 

bliskie, są moimi przyjaciółmi, a tych którzy tego nie robią, unikam. 

Szukamy więc osób, które poprzez swoje zachowanie przyczyniają się 

do umocnienia naszego wizerunku. Potrzebujemy więc kogoś, czegoś, 
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środowiska, które aktywnie lub pasywnie, umożliwi nam utrzymanie 

własnego obrazu. Oczywiście wszyscy inni ludzie także oczekują tego 

samego od nas. Jest bardzo trudno na pułapie tożsamości dojść do 

prawdziwej jedności, intymności, ponieważ naszym relacjom z ludź-

mi towarzyszy zawsze nieuświadomiona kalkulacja i manipulacja.

Podobnie jest z religiami. Wiele z nich funkcjonuje starając się tę 

tożsamość, naszą jaźń wychować, wpłynąć na nią poprzez przykaza-

nia, nakazy, zakazy. Każda z religii wychodzi z założenia, że jej toż-

samość jest realna, prawdziwa, ważna, że może uratować „ja” osób 

wierzących. To jest właśnie punkt, w którym praktykujący duchowość 

Wschodu i Zachodu doszli do wniosku, że tak wcale nie jest. 

W linii zen „Pusta Chmura”, która jest pierwszą   samodzielną i nieza-

leżną linią zen w Europie, uważamy, że celem ćwiczeń jest doświad-

czenie niedualności bytu w  codziennym życiu ludzi w XXI wieku. To 

doświadczenie dostępne jest każdemu z nas.

Poczucie rozdzielenia, dualności dobrze ilustruje przykład morza 

i kropli wody. Nasza tożsamość jest wyobrażaniem sobie, że jesteśmy 

kroplami. Będąc w morzu i postrzegając siebie jako kroplę jesteśmy 

ograniczeni, a dokładniej - mamy odczucie ograniczenia, pojawia się 

lęk, że jako ta kropla znikniemy. Trudno uświadomić sobie, że ta kro-

pla jest identyczna z morzem. Pojawia się pytanie, co ma zrobić kro-
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pla, aby doświadczyć morza, tej nieograniczoności? Decydując się na 

konkretny klasztor, guru, ryzykujemy, że oddalimy się od momentu 

doświadczenia jedni kropli z morzem, bo będziemy podsycali w sobie 

odczucie oddzielenia. Gromadzenie się w grupy religijne mające swoje 

rytuały, wierzenia, podtrzymuje wiarę kolektywną w bycie tymi przy-

kładowy kropelkami, które teraz organizują się w większą całość. Mu-

simy pamiętać, że rzeczywistości nie stwarza się poprzez wiarę, ona po 

prostu JEST. Trudność w ćwiczeniu, które może pomóc w doświad-

czeniu morza, polega na tym, że musimy puścić tożsamość „ja jestem”. 

Kiedy tylko to zrobimy, doświadczymy uczucia: JEST morze…

Praktykujący zazen wiedzą, że siedząc na poduszce wciąż zauważa-

my pojawiające się myśli, nawet jeśli nie myślimy akurat „ja jestem”, 

tylko martwimy się o coś, rozmyślamy nad czymś. Wciąż stwarzamy 

podmiot „ja”, czynimy siebie częścią czegoś. Często to nie jest nawet 

myślenie, ale wałkowanie wciąż na nowo tych samych tematów, tzw. 

dumanie nad czymś. Jak podaje Steffen Kirchner, mamy około 60 ty-

sięcy myśli dziennie, większości z nich nawet sobie nie uświadamia-

my, a 99% z nich to powtórki, a nie efekt naszej kreatywności. Podczas 

siedzenia istotne jest, aby pojawiającego się zalążka myśli, impulsu, 

nie przełożyć na myśl, na monolog wewnętrzny. Po jego zauważeniu 

należy powrócić do oddechu, odczuć oddech każdym zmysłem. Nie 

kontrujmy myśli postanowieniem „nie będę myślał”, tylko podejdźmy 

do tego pozytywnie i  podążajmy za oddechem. Rezygnacja z tożsamo-

ści nie następuje poprzez coś, ale poprzez rezygnację z wejścia w coś.
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Duchowość polega na zrozumieniu i doświadczeniu istoty tożsamo-

ści. Porównując do filmu, można powiedzieć, że oświecenie nie oferu-

je nam happy endu. Polega na tym, że ktoś zapali światło i zobaczymy 

naprawdę, jak to wygląda. Dopiero doświadczenie, czym naprawdę 

jest rzeczywistość, da nam szansę na życie tu i teraz. 

W treningu zazen przejście do istoty, czyli osiągnięcie wglądu, jest 

bardzo trudne, z powodu dużego strachu przed poznaniem rzeczy-

wistości. Wiąże się to często z poczuciem braku kontroli, ze stratą. 

W wielu tradycjach zen mówi się nawet o śmierci na poduszce… Nie 

jest to jednak śmierć poprzez zewnętrzny surowy trening. Chodzi tu 

o wewnętrzne ryzyko niepodejmowania nowej tożsamości. Warunki 

zewnętrzne, takie jak cisza w zendo i odpowiednia pozycja podczas 

medytacji, ułatwiają ten proces, ale i tak najważniejsza rzecz to fakt 

czy podejmiemy ryzyko podążania za oddechem, a nie generowania 

kolejnej tożsamości pod wpływem pojawiających się myśli, obrazów.

Zajmowanie się duchowością i regularna praktyka są bardzo ważne, 

jednak należy rozumieć, co ćwiczymy i jaka jest tego istota. Taka świa-

domość jest ważna, zarówno w przypadku kontemplacji, sufizmu jak 

i vipassany. Jądra tych kierunków są właściwie identyczne.

Część osób na ścieżce poszukiwań duchowych próbuje poznać różne 

kierunki. Każdy z nich zaspakaja ten sam głód, ale dopiero z czasem 
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jesteśmy w stanie powiedzieć, który z nich jest nam najbliższy. Przy-

chodzi moment, kiedy musimy zdecydować się na jedną drogę i wtedy 

ważne jest, abyśmy świadomie podjęli decyzję wiedząc, jak wygląda 

dana praktyka.

“
  Pamiętajmy, że nie ma jednej właściwej drogi. Musimy 

znaleźć tę, która jest bliska naszemu sercu. 

Wybranie ścieżki duchowej dla siebie nie jest czymś, co wynika 

z chłodnej kalkulacji, przemyśleń. Jest to coś intymnego, jest to prak-

tyka serca. Części osób będzie ona towarzyszyła całe życie…

Decydując się na konkretną drogę należy przyjrzeć się, czy osoba, 

która będzie towarzyszyła nam w zen, która będzie w jakimś sensie 

naszym przewodnikiem i będzie udzielała nam wskazówek oraz in-

strukcji jest autentyczna.  Chodzi tutaj o dwie sprawy: obiektywnie 

w zen łatwo jest ocenić autentyczność, bo nauczyciel musi należeć do 

pewnej linii przekazu (konkretny pisemny przekaz). 

Subiektywnie powinniśmy wybrać nauczyciela, do którego mamy za-

ufanie, z którym czujemy się dobrze w bezpośrednim kontakcie. 

Korzystając z mojego własnego doświadczenia, zarówno jako ucznia 

jak i nauczyciela zen, mogę powiedzieć, że dobrze jest zdecydować się 

na kogoś, z kim można ćwiczyć minimum rok czy dwa. Jednak musi 
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być to osoba autentyczna - zarówno w sensie obiektywnym, jak i su-

biektywnym. Mniej ważna jest tutaj tradycja.   

Po jakimś czasie poczujemy, który kierunek, która droga jest właści-

wa dla nas. Wtedy ważne jest, aby zacząć regularną praktykę, tak aby 

wplotła się w codzienność. W przypadku linii zen Pusta Chmura są 

to dwa odosobnienia (sesshin) w roku. Jeśli podchodzimy do prakty-

ki poważnie, to ćwiczenie w tożsamości może być na początku trud-

ne, nawet nieprzyjemne. Jednak narzucając sobie pewną dyscyplinę 

i mając odpowiednią motywację, można przez to przejść. Na tym eta-

pie bardzo pomocne jest wsparcie grupy lub nauczyciela. Dynamika 

naszego rozwoju na wybranej ścieżce - regularna czy też skokowa, jest 

już poza naszą kontrolą.
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P R A K t y K A  Z A Z E N 

A  c I E R P I E N I E

Praktykujący zadają często pytanie, czy regularne ćwiczenie zazen 

usuwa z życia cierpienie. Zastanawiają się nad tym, czy ich życie 

zmieni się na tyle, że łatwiej będzie znosić przeciwności losu. W tym 

momencie nasuwa się skojarzenie z modlitwą „Boże, użycz mi pogody 

ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym 

zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od 

drugiego...” 

Trzeba mieć świadomość, że praktyka zen nie czyni z nas potulnych 

baranków. W konfliktowej sytuacji trzeba czasami zareagować ostro, 

ale ze świadomością, że wszystko, co robimy ma konsekwencje. Re-

akcja powinna wynikać z uważnego podejścia, oceny konkretnej sy-

tuacji. Możemy zareagować w sposób, jaki nam odpowiada, ale nie 

możemy się potem dziwić ponoszonym konsekwencjom. Prawdziwa 

praktyka zaczyna się dopiero w momencie takich właśnie życiowych 

sytuacji z tzw. trudnymi ludźmi, trudnymi emocjami, gdy pojawiają 

się nasze projekcje.
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Musimy rozróżnić w naszej praktyce i samoorganizacji cierpienie 

i ból. Cierpienie nie zawsze jest bólem i ból nie zawsze jest cierpie-

niem. Cierpimy, gdy jest to, czego nie chcemy. Jest to konflikt między 

tym, co jest, a tym, co bym chciał, aby było. Ból natomiast istnieje 

i zawsze będzie, ból jest częścią bytu. Są osoby, które czują ból, a nie 

cierpią. Są i takie, które nie czują bólu, a cierpią. 

Duchowość usuwa cierpienie, ale nie ból. Próba przeniesienia ducho-

wości do leczenia bólu jest ezoteryką i jest to niebezpieczne. Dzięki 

praktyce zazen cierpienie zmniejsza się, ale ból pozostaje. Zmniejsze-

nie cierpienia wynika z tego, że dzięki praktyce tożsamość, funkcjo-

nująca w oderwaniu od rzeczywistości, rozluźnia się i akceptuje to, co 

JEST. Widzimy wtedy, że nasze cierpienie jest efektem tego, że kreu-

jemy sobie jakiś obraz, który rozmija się z rzeczywistością. To stawia-

nie oporu temu, co jest, myśląc, że powinno być inaczej, czyli tak jak 

my chcemy, ma często miejsce w związkach partnerskich. Staramy się 

wtedy, żeby ta druga osoba, był inna, ale zgodna z naszymi oczekiwa-

niami. Tego typu podejście generuje cierpienie, które jest podstawą 

dualnego postrzegania naszej jaźni.
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D y s c y P L I N A 
Z E w N ę t R Z N A  w  Z E N

Właściwie można powiedzieć, że nie ma zen bez dyscypliny, przede 

wszystkim tej wewnętrznej. Znaczenia słowa dyscyplina z łaciny to 

„uczenie się”, obecnie jednak ma ono negatywne skojarzenia. Zen 

w Japonii przeżywał kryzys   m.in. przez źle rozumianą dyscyplinę ze-

wnętrzną. Wiele osób zraziło się do zen z powodu błędnie rozumianej 

lojalności i hierarchii, która była sztucznie podtrzymywana, umacnia-

na przez dyscyplinę. Pewne techniki dyscyplinowania były agresyw-

ne, wszystko po to, aby osiągnąć założony cel.

W linii zen Pusta Chmura uważamy, że dyscyplina jest bardzo waż-

na, ale powinna służyć pewnej postawie, utrzymaniu uważności na 

dłuższą metę, a nie utrzymaniu hierarchii. Na tak rozumianą przez 

nas dyscyplinę składa się cisza, odosobnienie, milczenie i pewien spo-

sób siedzenia. To czy będziemy przestrzegali tego i w jakim stopniu, 

jest sprawą indywidualną. Dla niektórych osób dyscyplina jest bar-

dzo korzystna, ale innym pomaga tylko we wzmacnianiu tożsamości. 

Tak jest np. w przypadku osobowości obsesyjnych, u których narzu-

cenie dyscypliny z zewnątrz nie jest problemem i dodatkowo sprzyja 

wzmacnianiu poczucia „ja”. Dlatego dyscyplina musi być dopasowana 
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do ucznia, do jego osobowości w taki sposób, aby rozbić tę strukturę, 

a nie ją wzmacniać.

W ramach dyscypliny warto pamiętać także o mistrzu, ale w znacze-

niu osoby, która przeszła już tę drogę i wie, o co chodzi. W naszej 

linii mamy pewne zasady, reguły, ale nie służą one tworzeniu zależ-

ności między uczniami i mistrzami, ale wspomaganiu dyscypliny we-

wnętrznej.
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Z E N 
A  c h R Z E ś c I J A ń s t w O

Część osób wychowanych w tradycji chrześcijańskiej zastanawia się 

nad możliwością łączenia praktyki zen z wiarą. Niektóre osoby, zanim 

zdecydują się na ścieżkę zen, chciałyby porównać te dwie tradycje, 

znaleźć punkty wspólne, inne z kolei zastanawiają się nad różnicami. 

Porównywanie zen do chrześcijaństwa, a szczególnie do katolicyzmu 

lub protestantyzmu, zdecydowanie nie ma sensu. Możliwe jest nato-

miast porównywanie zen do mistyki chrześcijańskiej lub buddyzmu 

do chrześcijaństwa, a dokładniej - porównywanie ćwiczenia zazen do 

kontemplacji chrześcijańskiej. Trudno przecież zestawiać ze sobą re-

ligię i duchowość.

Za podstawę wiary chrześcijańskiej uważany jest krzyż i motyw 

śmierci Jezusa na krzyżu. Chrześcijanie uważają, że Jezus oddał ży-

cie za ludzkość. Celebracji tego motywu nie ma natomiast w mistyce. 

Słynny mistyk chrześcijański Eckhart, który wraz Tomaszem z Akwi-

nu był uznanym teologiem średniowiecza, nie uczynił w swoich dzie-

łach żadnej wzmianki o krzyżu, co obecnie w teologii chrześcijańskiej, 

a szczególnie katolickiej, jest trudne do zrozumienia. Potrzeba inter-

pretacji motywu krzyża przez chrześcijan wynikała z chęci uzasadnie-
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nia śmierci Jezusa na krzyżu. Niestety, skupiając się na tym, utracono 

esencję przekazu nauk Jezusa.

Mistrz Eckhart na temat krzyża mówi prosto: „Nikt nic za ciebie nie 

może zrobić…” Jak widać, zrozumienie chrześcijaństwa w mistyce jest 

inne i tutaj właśnie pojawia się punkt wspólny z ćwiczeniem zazen. 

Można to przedstawić na przykładzie z tradycji zen i mistyki chrze-

ścijańskiej.

W słynnym koanie uczeń pyta swojego mistrza na czym polega droga, 

jaka ona jest, na co uzyskuje odpowiedź „Jest nią Twoja codzienna 

świadomość”. Na następne pytanie: „Skąd mogę wiedzieć, że ona tym 

jest, skąd mam wiedzieć, że jestem na tej prawdziwej drodze”, mistrz 

odpowiada mu, że nie ma ani prawdziwej, ani nieprawdziwej, że jest 

to otwarta przestrzeń.

Podsumowując: jeśli w swojej codziennej świadomości będziemy 

identyfikowali się ze zjawiskami, które pojawiają się, z myślami, wte-

dy będziemy rozróżniali, oceniali, będziemy tworzyli sobie tożsamość 

w świadomości. Świadomość po prostu cały czas JEST, nie możemy 

jej uchwycić, bo nią po prostu jesteśmy.

Analogicznie w tradycji chrześcijańskiej w Ewangelii św. Łukasza 

mamy „Przypowieść o uczcie”, w której Jezus opowiadał: król wysyła 

swojego sługę, aby zaprosił ludzi na wielką ucztę. Jak zaznaczył król 



36

„wszystko jest gotowe”, uczta odbywa się tu i teraz. Jednak ludzie od-

mawiają, bo zajęci są myśleniem o zaplanowanej pracy, codziennymi 

obowiązkami, nie są osadzeni świadomie w tym momencie, w tej wła-

śnie chwili. 

W obu przypadkach, w koanie i przypowieści chrześcijańskiej, wi-

dzimy, że ludzie zmniejszają swoje spektrum świadomości budując 

tożsamości, uciekają od tu i teraz. Z punktu widzenia mistyki chrze-

ścijańskiej podstawowym doświadczeniem Ewangelii Jezusa są dwie 

wypowiedzi: „Królestwo Boże JEST wśród Was” i „Ja i Ojciec jeste-

śmy JEDNO”.

Mistrz w koanie zwrócił uwagę na to, że my zawsze ćwiczymy w te-

raźniejszości będąc oświeconymi, a nie po to, by osiągnąć oświecenie. 

Natomiast Jezus, że zawsze jesteśmy w Królestwie Bożym. Kluczowe 

jest więc odkrycie, gdzie jesteśmy, a nie sposobu dojścia do tego.

Warto pamiętać, że ćwiczymy, praktykujemy nie jako biedacy, czyli 

ludzie którzy czegoś nie mają, ale jako ci, którzy są bogaci, ale o tym 

zapomnieli… Jest to bardzo ważne dla jakości ćwiczenia. Ta świado-

mość podczas praktyki zmniejsza ryzyko wpadnięcia w tzw. ściga-

nie się, porównywanie z innymi, określanie stopni zaawansowania 

w praktyce zen. Należy uważać, aby zen nie stał się religią. Wchodząc 

głębiej w esencję tych słów, dojdziemy nawet do wniosku, że nie ma 
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żadnego mistrza zen. Ewentualnie można uznać, że dana osoba, okre-

ślana jako mistrz, odkryła już świadomość. 

Słowa Jezusa „Ja i Ojciec jesteśmy jedno”, były rewolucją w żydow-

skim podejściu do Boga oddzielonego od nas „Bóg tam, a my tu”. Je-

zus miał tutaj na myśli JEDNOŚĆ, która nie była, czy nie jest, zare-

zerwowana tylko dla Niego, ale dotyczy nasz wszystkich. W mistyce 

chrześcijańskiej nie chodzi więc o to, by modlić się do Chrystusa, ale 

by odkryć, że w rzeczywistości my wszyscy nim jesteśmy. Każdy z nas 

jest Synem, a więc jest bezpośrednim wyrazem Rzeczywistości, nazy-

wanej Bogiem. W tym tkwi istota mistyki chrześcijańskiej.

Mistrz Eckhart mówi o ćwiczeniu, które umożliwia odczucie tego. Po-

lega ono na tym, aby stać się ubogim, ale w rozumieniu „nie chcieć, 

nie myśleć i nie być”. Ubóstwo w jego rozumieniu polega na stwo-

rzeniu poprzez zabawę konceptualną wrażenia, że jesteśmy czymś 

odrębnym od całości. Ćwiczenie „biedy duchowej” jest więc zaryzy-

kowaniem nietworzenia naszej tożsamości, nietworzenia poprzez nie-

utrzymywanie przez myśl i wolę własnego obrazu. Tutaj mamy punkt 

wspólny mistyki chrześcijańskiej z zen.

Problem jednak polega na tym, że religie monoteistyczne używa-

ją słownictwa dualistycznego, np. Bóg, ja, my. Eckhart, jako teolog,   

używa słowa „Bóg” tylko w pewnym kontekście i mówi „Bóg jako Bóg 

mi nie wystarcza”. Bóg staje się w religii punktem odniesienia, a Eck- 
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hart w sposób bardzo świadomy zaczął używać słowa Nicość, mając 

na myśli brak rozróżniania, odrzucenie dualności w myśleniu o Bogu. 

Nicość jest zarazem pełnią i pustką…

Zrozumienie tego na poziomie umysłu, logiki jest trudne, natomiast 

w praktyce, w tym w praktyce zazen, jest możliwe do uchwycenia. 

W trakcie zazen doświadczamy momentu, gdy mamy wrażenie, że 

wszystko się sypie, a my mimo to siedzimy, jest gong, wstajemy i ży-

jemy dalej.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że   według koanu nasza świa-

domość tu i teraz jest taka jaka jest, po prostu TYM JEST, chyba że 

zaczniemy rozróżniać, a w konsekwencji dokonywać wyborów… Je-

den z najbardziej znanych wierszy zen właśnie to opisuje. Mówi, że 

prawdziwa droga zen nie jest skomplikowana, jeżeli przestaniesz wy-

bierać, nie ma tam ani miłości, ani nienawiści, jednak wprowadze-

nie rozróżniania wprowadza automatycznie dystans między niebem, 

a ziemią. Tendencja ludzi do stwarzania różnic i identyfikacji nazywa-

na jest chorobą ducha i póki tego nie zrozumiemy, nawet ćwiczenia 

nie przyniosą efektu. Krótko mówiąc, jeśli chcesz siedząc w zendo coś 

osiągnąć, to są zdecydowanie przyjemniejsze metody. Nie o to chodzi 

w zen. Dlatego nie siedzimy po coś…
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Kolejna przypowieść chrześcijańska, która jest ciekawie zinterpreto-

wana zarówno w tradycyjnej religii katolickiej jak i w mistyce, to hi-

storia syna marnotrawnego. Zwykle jest on oceniany w kategoriach 

moralnych - postąpił źle, ale wrócił skruszony do ojca. Okazuje się, 

że ta historia ma źródła nie tylko w judaizmie. Przedstawiają ją mi-

strzowie sufi, chociaż w innej wersji, ale zawsze z tym samym kon-

tekstem. Z punktu widzenia mistyki, sedno tej historii jest takie, że 

syn, który odchodzi od ojca, nigdy nie traci swojego pochodzenia, na-

dal jest księciem, nawet przy świniach. On zawsze jest synem, tylko 

w momencie oddalenia się jest mu łatwiej uświadomić sobie, kim jest 

naprawdę. Z kolei drugi syn, który pozostał przy ojcu, nie doznając 

pewnego rozróżnienia, nie mając możliwości spojrzenia z dystansu, 

nie uświadamia sobie, kim jest naprawdę.

Człowiek im bardziej sobie uświadamia, że jest kimś, że może mieć 

coś, im bardziej czuje się osobnym bytem, tym bardziej cierpi, boi 

się, a im bardziej to odczuwa, tym mocniej uświadamia sobie, jakie 

„ja” jest kruche. Już Eckhart mówił, że cierpienie jest najszybszym 

koniem do Boga… 

Wracając do zen, można powiedzieć, że zazen polega na zyskaniu 

świadomości, która jest jakością samą w sobie.
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K O R Z y ś c I  I  Z A g R O Ż E N I A 
P R A K t y K O w A N I A 

m E D y t A c J I

Jolanta Toporowicz

Dla większości z nas medytacja kojarzy się z osiąganiem spokoju, 

relaksu, dystansu do codziennych spraw oraz świata zewnętrznego. 

Często postrzegana jest jako droga do unikania trudności, bólu, jako 

sposób na pozbycie się problemów i osiągnięcie nadzwyczajnego, eu-

forycznego poczucia szczęścia. Niestety, nie jest to prawda. Podjęcie 

medytacji z takimi oczekiwaniami utrudnia praktykę.

“
  Medytacja jest treningiem świadomości i jak każda aktyw-

ność treningowa ma swoje zasady i ograniczenia.

Prowadzona w nieodpowiedni sposób może być niebezpieczna. Dla-

tego też tak ważne jest, by była praktykowana świadomie, w oparciu 

o podstawową wiedzę i pod kierunkiem doświadczonego nauczycie-

la. Tylko taki trening prowadzi do poprawy jakości życia. Oczywiście, 

podobnie jak podczas treningu fizycznego, ważne jest systematyczne 

praktykowanie. 



41

Ryzyko podjęcia medytacji bez tej świadomości, można porównać do 

intensywnego treningu sprawności fizycznej bez wcześniejszego za-

dbania o kondycję. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem narazimy 

się na uraz ciała. Podobnie, decydując się na intensywną medytację 

bez odpowiedniego przygotowania i nadzoru doświadczonego na-

uczyciela, możemy zaszkodzić naszej psychice.

Omawiając zagrożenia i korzyści medytacji należy przede wszystkim 

rozróżnić medytację praktykowaną w formie treningu uważnej obec-

ności od zaawansowanej, intensywnej praktyki.

Trening uważnej obecności

Obejmuje medytację trwającą do kilkunastu minut dziennie, regu-

larny zazen w grupie oraz uczestnictwo raz do roku w kilkudniowym 

sesshin.

Efekty takiej systematycznej, kilkumiesięcznej praktyki to:

- uspokojenie i wyciszenie emocji,

- poprawa koncentracji, umiejętności skupienia się,

- wspomaganie (lecz nie zastępowanie!) leczenia nerwic i depresji,

- poszerzenie percepcji, uwrażliwienie,

- pomoc w zdystansowaniu się do bieżących zdarzeń,

- poczucie wewnętrznej spójności,

- urealnienie widzenia rzeczywistości.
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Z kolei  zagrożenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę to:

-  uleganie złudzeniu, ze wystarczy medytować, aby problemy się roz-

wiązały,

-  rezygnacja z leczenia lub sięgnięcia po fachową pomoc w przypadku 

nie radzenia sobie ze zdrowiem, emocjami i trudnymi sytuacjami 

w życiu,

-  ucieczka przed trudnościami życia codziennego (medytacja nie roz-

wiązuje problemów!),

-  możliwość odrealnienia w wyniku tłumienia niechcianych uczuć, je-

żeli motywacją do podjęcia praktyki jest osiągnięcie szczęścia w życiu

Intensywna praktyka medytacyjna

Obejmuje trening od pół godziny dziennie wzwyż, zazen w grupie oraz 

2-3 sesshin w roku.

Pozytywne efekty prowadzonej w ten sposób regularnej praktyki to:

- skupienie, uważność i poszerzenie percepcji,

- uwrażliwienie i urealnienie (tzw. „trzeźwość” emocjonalna)

- poczucie głębokiego sensu życia,

- pełna akceptacja rzeczywistości,

- poczucie odpowiedzialności za każde działanie w życiu,

- poczucie harmonii, głębokiego porządku świata,

- działanie w zgodzie z głębszym porządkiem,

- wgląd w naturę rzeczywistości.
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W trakcie intensywnego treningu medytacyjnego napotykamy różne 

„przeszkody”. Te podstawowe, na pierwszym etapie praktyki, są zwy-

kle związane z emocjonalnością i konstrukcją psychiczną.

Podczas intensywnej praktyki wszystkie zablokowane, niechciane 

uczucia, wspomnienia, traumy i lęki zostają „uwolnione” i zaczynamy 

je przeżywać od nowa. Jeśli nie jesteśmy ich świadomi, albo nie mamy 

treningu, który pozwolił nam je oswoić i zaakceptować, to z dużym 

prawdopodobieństwem uruchomią się w nas mechanizmy obronne 

przed ich przeżywaniem. Następuje to poza naszą wolą i niestety nie 

mamy na to wpływu.

Mechanizmy obronne (blokady odczuwania trudnych uczuć) w me-

dytacji najczęściej przyjmują formy:

-  „odbicia” od uczuć i emocji, czyli stanu obojętności, braku reakcji na 

sytuacje codzienne, pozorny spokój lub nadaktywność, przekonania 

„nic mnie rusza”,   „jestem ponad”,

-  nastroju tzw. „haju”, cudowności, czyli upojenia emocjonalnego, 

w którym przeżywamy tylko szczęście, rozmawiamy z istotami z „in-

nych czasoprzestrzeni”, tracimy kontakt z codziennością, jesteśmy 

przekonani, że właśnie dostąpiliśmy„raju”,

-  stanu szczęśliwości oderwanego od kontekstów życiowych, nieobec-

ności emocjonalnej w codziennym funkcjonowaniu,



44

-  silnego doświadczenia kontaktu z wyprojektowanymi negatywny-

mi uczuciami (określane jako kontakt z „demonami”, „siłami zła”, 

itp.).

-  rozbicia własnej tożsamości, chaosu wewnętrznego i trudności w co-

dziennym funkcjonowaniu.

Warto mieć świadomość, że przy włączeniu tych mechanizmów nie je-

steśmy w stanie samodzielnie się z nimi uporać i wrócić do równowa-

gi. Wynika to z ich siły i złudzenia, że tak doświadczamy rzeczywisto-

ści. Następuje wówczas pełna identyfikacja z tym, czego doświadcza 

nasz umysł, przy jednoczesnym braku poczucia dystansu i zdolności 

do refleksji. Wynika to z faktu, że w trakcie intensywnej medytacji 

nasza percepcja poszerza się i zaczynamy rejestrować bodźce, które 

nie należą tylko do naszej tożsamości. Ilość i siła wrażeń może „zalać” 

naszą świadomość i po prostu grozi nam destabilizacja psychiczna, 

odrealnienie. W skrajnych przypadkach powrót do równowagi może 

być niemożliwy. Taki stan można porównać do zerwania ścięgien przy 

próbie zrobienia szpagatu bez uprzedniego przygotowania. 

Musimy także pamiętać, że podobnie jak w treningach fizycznych, tak 

i w trenowaniu świadomości, mamy różne predyspozycje do osiągnię-

cia pewnych umiejętności.

Osiągnięcie wglądu, skutkującego poprawą jakości życia i trzeźwym, 

adekwatnym do rzeczywistości poczuciem 
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odpowiedzialności, wymaga zwykle dyscypliny, wysiłku i czasu, prze-

strzegania reguł, pokory. W przypadku regularnej, intensywnej prak-

tyki medytacyjnej bardzo ważny jest kontakt z nauczycielem, tzw. mi-

strzem, który przeszedł już trening i może być przewodnikiem na tej 

drodze.

Jak w przypadku każdego innego treningu, także przy medytacji moż-

na wskazać przeciwwskazania do podjęcia praktyki. Jest to przede 

wszystkim:

-  nieodpowiednia motywacja, np. chęć ucieczki przed problemami ja-

kie pojawiają się w życiu, poczucie własnej wyjątkowości, dążenie 

do odkrywania czegoś nadzwyczajnego, chęć doświadczenia uczuć 

i przeżyć dostępnych małej grupie osób, dążenie do stanu wiecznej 

szczęśliwości,

-  niestabilna konstrukcja psychiczna, która objawia się brakiem sta-

bilnej tożsamości, labilność emocjonalna, choroby psychiczne, nie-

poradność w realnym odnalezieniu się w życiu, stany dysocjacji, 

chaosu wewnętrznego i nieumiejętność utrzymania wewnętrznej 

równowagi,

-  zablokowane, stłumione uczucia lub słaby dostęp do uczuć, emocji 

i  słaba zdolność ich identyfikacji, niejasne, słabe poczucie tożsamo-

ści lub odwrotnie - silne, sztywne poczucie „ja” w połączeniu z  trud-

nością do autorefleksji i samokrytycyzmu.
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Silne doświadczanie dezintegracji tożsamości, które pojawia się na 

pewnym etapie systematycznej, intensywnej praktyki, bez jednocze-

snej zdolności do integracji i elastycznego punktu odniesienia, może 

spowodować destrukcję psychiki bez możliwości powrotu do normal-

nego funkcjonowania w świecie. Ważną zasadą jest prowadzenie in-

tensywnej praktyki medytacyjnej wyłącznie pod kierunkiem mistrza 

zen.

O czym warto pamiętać

Inwestując czas i energię w swój rozwój wewnętrzny, dbajmy o to, aby  

dobierać formy poprawy jakości życia i świadomości adekwatnie do 

naszych możliwości. Nie ulegajmy złudzeniu, że życie można przeżyć 

„na skróty”, wbrew porządkowi głębokiej natury rzeczywistości.

Popatrzmy na siebie jak na instrumenty w orkiestrze, która dopiero 

po złożeniu z wielu elementów jest w stanie odegrać symfonię w ca-

łej swej okazałości. To, jakim jesteśmy instrumentem, jest zupełnie 

innym doświadczeniem niż fakt, że dopiero w harmonii z innymi je-

steśmy w stanie doświadczyć pełni piękna muzyki i cieszyć się z moż-

liwości jej wyrażania.



Jesienią 2016 planowana jest kolejna książka:
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