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— Istniej  nauki — zacz  Merlin — zwane drog  czarodzieja. Czy
s ysza e  o niej?

M ody Artur wyjrza  znad rozpalanego bez powodzenia stosu
drewna. Rozpalenie ognia w wilgotne poranki wczesnej wiosny nig-
dy nie nale a o do zaj  atwych.

— Nie, nie s ysza em — odpowiedzia  Artur po chwili zastano-
wienia. — Czarodzieje? Czy masz na my li, e czyni  rzeczy inaczej?

— Nie, ch opcze, czyni  dok adnie tak, jak my — odpowiedzia
Merlin. Pstrykn  palcami, rozpalaj c zawilgocon  stert  podpa ki
u o onej przez ch opaka, bowiem i czarodziej móg  straci  cierpli-
wo  na widok niezgrabnych prób rozpalenia ognia przez m odzie ca.
Ogie  natychmiast wystrzeli  w gór . Merlin roz o y  d onie i z ni-
co ci wytworzy  straw  — dwa rudawe ziemniaki i gar  dzikich
grzybów. — Nabij je na kij i upiecz — rzek .

Artur skin  g ow . Mia  zaledwie dziesi  lat. W swym yciu po-
zna  jedynie Merlina, nikogo innego. Odk d pami ta , starszy m -
czyzna by  przy nim. Artur z pewno ci  mia  matk , ale jej twarz
nigdy nie zapisa a si  w jego pami ci, ani odrobin .

Starszy m czyzna o sp ywaj cej, bia ej brodzie obj  królewskie
dziecko opiek  wkrótce po jego narodzinach.

— Jestem ostatnim stra nikiem tej nauki — powiedzia  Merlin —
a ty, by  mo e, b dziesz ostatnim z jej uczniów.

Ustawiaj c ostatnie ziemniaki nad ogniem, Artur obejrza  si  przez
rami . By  teraz ciekaw. Merlin czarodziejem? Nigdy nie przysz o
mu to g owy. y  z nim w lesie i kryszta owej grocie, sam na sam.
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20 DROGA DUCHOWEGO CZARODZIEJA

Blask groty dawa  wiat o. Artur nauczy  si  p ywa , zamieniaj c si
w ryb . Kiedy doskwiera  mu g ód, jad o po prostu si  pojawia o albo
Merlin po prostu mu je wr cza . Czy  nie by o tak samo w przypad-
ku innych ludzi?

— Widzisz, ch opcze, wkrótce opu cisz te strony — kontynuowa
m czyzna. — Uwa aj, by ziemniak nie wpad  Ci do popio u.

Lecz ostrze enie przysz o za pó no. Poniewa  Merlin egzystowa
odrobin  w przesz ym czasie, jego s owa wypowiedziano z opó nie-
niem, kiedy wydarzenie mia o ju  miejsce. Ch opiec str ci  popió
z ziemniaka i na nowo umie ci  warzywo na kiju wykonanym z zie-
lonej jeszcze lipy.

— Có  — stwierdzi  czarodziej — ten b dzie Twój.
— Co masz na my lisz, Merlinie, e odejd ? — zapyta  ch opiec.

Poblisk  wiosk  odwiedza  z rzadka, kiedy Merlin udawa  si  na targ,
a i wtedy czarodziej upewnia  si , aby obaj ukryci byli w g stych sza-
tach i kapturach. Lecz ch opak by  bystrym obserwatorem i to, co wi-
dzia  u innych, wielce go martwi o. Merlin spojrza  na swego ucznia
swym szczególnym, przenikliwym wzrokiem.

— Wysy am ci , ch opcze, na moczary, grunt zdradliwy. mier-
telnicy nazywaj  go wiatem. Trzyma em ci  od niego z daleka przez
wszystkie te lata, przekazuj c ci rzeczy, których zapomnie  ci zabraniam.

M czyzna umilk  na moment, a potem rzek :
— Droga czarodzieja.
Zapad a d u sza cisza, aden z nich si  nie odezwa . Ot, zwyczaj

w ród wieloletnich druhów. Ich oddechy niemal e si  zgra y, m -
czyzny i ch opca. Lecz Merlin musia  wyczu  zniecierpliwienie wij -
ce si  w umy le ch opca, niczym drapie nik z apany w pu apk .

Zjedli w ciszy, a potem Artur uda  si  do b kitnego jeziora nie-
opodal jaskini, by si  umy . Kiedy wróci , Merlin opala  si , siedz c
na swej ulubionej skale (cho  opalanie si  jest tu wzgl dne — czaro-
dziej odgoni  chmury, by cho  jeden promyk s o ca przedosta  si
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DEEPAK CHOPRA 21

przez korony drzew i sp yn  na biel jego magicznych w osów).
Pierwsze s owa, które Artur wydusi  z siebie, by y pytaniem:

— Co si  stanie z Tob ?
— Ze mn ? Nie martw si  ch opcze, z pewno ci  dam sobie rad

bez twojej pomocy.
Natychmiast po zamilkni ciu Merlin zda  sobie spraw  ze swej

szorstko ci i tego, e zrani  uczucia ch opca. Ale czarodziejom nie-
atwo jest przeprasza . Nagle przed Arturem pojawi  si  zacny, d ugi
uk z jesionu. Ch opak z rado ci  go podniós , pragn c na o y  ci -

ciw . Wiedzia , e to rodzaj przeprosin ze strony czarodzieja.
— Nie o siebie si  martwi  — kontynuowa  Merlin — ale o za-

tracenie m dro ci. Jak powiedzia em, by  mo e b dziesz ostatnim,
kto pojmie nauki czarodziejów.

— Wi c upewni  si , by tak si  nie sta o — obieca  ch opiec.
Merlin skin  g ow . Do ko ca dnia nie poruszy  ju  tematu dro-

gi czarodzieja, ni przez wiele kolejnych dni. Lecz pewnego dnia
czerwcowego Artur zbudzi  si , jego o e sosnowe pokryte by o
niegiem. Zadr a  i usiad , wzburzaj c chmur  bia ych p atków, gdy

strzepywa  nieg ze skórzanego koca.
— My la em, e czynisz tak tylko w grudniu — powiedzia  ch o-

piec, lecz Merlin nie odpowiedzia . Sta  bez ruchu na rodku kr gu
niegu, który pokrywa  ich obozowisko. Przed nim tkwi a zjawa nie-

znanej natury — niczym du a ska a, z mieczem tkwi cym w jej ser-
cu. Pomimo ch odu w powietrzu ska a wolna by a od niegu, a ostrze
po yskiwa o, ca e jego pó tora metra damasce skiej stali.

— Có  to? — zapyta  Artur. Widok ska y poruszy  go dog bnie,
cho  ch opak nie rozumia  dlaczego.

— Nic — odpowiedzia  Merlin — po prostu pami taj.
Po chwili miecz w kamieniu zacz  znika , a nim Artur wróci

znad jeziora, po niegach nie by o ju  ladu. Ka dy najdrobniejszy p a-
tek zd y  stopnie  w promieniach letniego s o ca, a i ska a znikn a,
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22 DROGA DUCHOWEGO CZARODZIEJA

niczym sen. Ch opcu chcia o si  p aka , poniewa  wiedzia , i  wizja
by a prezentem na po egnanie. Sposobem na po egnanie i na pami .

To, co przytrafi o si  Arturowi, kiedy ju  wyruszy  w wiat, jest
przedmiotem legend. Po wielu trudach trafi  w ko cu do Londynu
pewnego nie nego, wi tecznego poranka, u stóp katedry, gdzie miecz
w kamieniu w tajemniczy sposób znów si  przejawi . Ku zadziwieniu
t umów wychodz cych z ko cio a wyci gn  miecz ze ska y i obj
tron. Toczy  d ugie i mudne wojny, aby pokona  rywali roszcz cych
sobie prawo do korony, a pó niej za o y  Camelot, o rodek swej
w adzy. W ko cu za  umar  i sta  si  histori . Kolejnym pokoleniom
pozosta o zastanawianie si , jak  to wiedz  przekaza  ch opcu Merlin
przez te wszystkie lata sp dzone w puszczach, nim m ody Artur podszed
do ska y i obj  swe przeznaczenie za wy o on  klejnotami r koje .

Kiedy Camelot upad , nie trzeba by o d ugo czeka , aby wiat Ar-
tura znikn . Ziemia i jej mieszka cy powrócili do ignorancji i walk,
a Merlin okaza  si  faktycznie ostatnim z czarodziejów, tak jak prze-
widzia . W historii Zachodu nie pojawi  si  ju  aden czarodziej.

Lecz Merlin nie wiedzia , e droga czarodzieja zale a a od losów
i tego, jak potoczy si  historia.

— To, co znam, jest wsz dzie wokó  — lubi  powtarza . — Od-
dychaj, a znajdziesz.

Czarodzieje znaj  rzeczy poza granicami czasu, dlatego ród o ich
wiedzy równie  musi znajdowa  si  poza czasem. cie ka jest otwarta.
Zaczyna si  wsz dzie i prowadzi nigdzie, cho  prowadzi do realnego
miejsca. Wszystko to staje si  klarowne, kiedy ws uchamy si  w s o-
wa Merlina.
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LEKCJA 1

Czarodziej istnieje w ka dym z nas.
Czarodziej ten widzi i wie wszystko.

Czarodziej wykracza poza wiat o  i ciemno ,
dobro i z o, przyjemno  i ból.

Wszystko, co widzi czarodziej,
ma swe korzenie w wiecie nieprzejawionym.

Natura odzwierciedla nastroje czarodzieja.

Cia o i umys  mog  spa ,
ale czarodziej zawsze jest wybudzony.

Czarodziej posiada sekret nie miertelno ci.

— Ch opcze — rzek  Merlin pewnego dnia, piesz c do Artura z mi-
sk  zupy — spróbuj.

Artur niech tnie spróbowa . Zawarto  miski okaza a si  przepyszn
zup  z dziczyzny i dzikich korzeni, sekretnie doprawion  przez
Merlina, kiedy ch opiec nie patrzy . Artur wr cz nie móg  si  oprze
i niecierpliwie zanurzy  y k  po raz drugi, tylko po to, by ta zosta a
wybita mu z r k.

— Jeszcze — wydusi  z pe nymi ustami. Merlin pokr ci  g ow .
— Ca a uczta by a w tej pierwszej y ce — napomnia .
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24 DROGA DUCHOWEGO CZARODZIEJA

Wpierw Artur poczu  fal  frustracji i zawodu, ale zaraz potem od-
czu  pe no , jakby zjad  ca  porcj . Wkrótce potem, kiedy ch opak
drzema  pod drzewem, Merlin podszed  szybko i zostawi  obok ch op-
ca du  misk  zupy. Oddalaj c si , mrukn :

— Pami taj tylko, czym e by yby te wszystkie lata nauki czarów,
gdybym nie móg  ci pokaza  wszystkiego w pierwszej lekcji?

ZROZUMIENIE LEKCJI

Zrozumienie nauk czarodziejów zajmuje lata, ale wszystko, co prze-
jawi si  na przestrzeni lat i dziesi cioleci, dost pne jest ju  w pierwszej
lekcji Merlina. Tu w a nie czarodziej si  przedstawia. Opisuje swoje
podej cie do ycia, którego celem jest rozwi zanie najwi kszych za-
gadek miertelno ci i nie miertelno ci. Wszystko to dzieje si  w ma-
giczny sposób. Po pierwsze, Merlin nie pojawia si  w formie fizycznej.
Formy nie maj  dla niego znaczenia. Widzia , jak wiaty przychodzi y
i odchodzi y, przetrwa  zmiany eonów, a jego reakcja na wszystko jest
zawsze ta sama: widzi.

Czarodzieje widz . Co takiego widz ? Rzeczywisto  jako ca o ,
nie za  jej wiele fragmentów.

— Czy zawsze by e  czarodziejem? — zapyta  Artur.
— Jak e móg bym by  — odpowiedzia  Merlin. — Kiedy  by em

taki jak ty, a kiedy spogl da em na cz owieka, widzia em tylko form
cielesn . Ale po jakim  czasie zobaczy em, e cz owiek yje w domu
b d cym przed u eniem jego cia a — nieszcz liwi ludzie o cha-
otycznych uczuciach yj  w brudnych domach; szcz liwi, zadowo-
leni ludzie yj  w uporz dkowanych domach. By a to prosta obser-
wacja, ale po jakim  czasie pomy la em, e kiedy widz  dom, to tak
naprawd  widz  cz owieka.
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— Potem zacz em widzie  wi cej. Kiedy widzia em cz owieka,
widzia em te  jego rodzin  i przyjació . To równie  przed u enia tej
osoby, które wiele mi mówi y, kim e osoba ta jest. Widzia em coraz
wi cej. Widzia em uczucia, pragnienia, l ki, marzenia, nadzieje. Z pew-
no ci  to równie  cz  cz owieka, je li tylko twe oczy mog  to dostrzec.

— Zacz em obserwowa  energi , któr  ka dy cz owiek emano-
wa . W tym momencie zwyk a forma fizyczna sta a si  nieistotna,
a wkrótce widzia em wiaty w wiatach w ka dym, kogo spotka em.
Potem u wiadomi em sobie, e ka da ywa istota to ca y wszech-
wiat, tylko ukryty na inny sposób.

— Czy to naprawd  mo liwe? — zapyta  Artur.
— Nadejdzie dzie , kiedy u wiadomisz sobie, e ca y wszech-

wiat mo esz odnale  w sobie, a wtedy staniesz si  czarodziejem.
Jako czarodziej nie yjesz w wiecie, lecz to wiat yje w tobie.

— Stulecie po stuleciu, czarodzieja szukano wsz dzie, gdzie si
uda  — w g stych puszczach, grotach, wie ach i wi tyniach. Czaro-
dziej podró owa  równie  pod wieloma imionami — zwano go filo-
zofem, magiem, m drcem, szamanem, guru. „Powiedz nam, czemu
to cierpimy. Powiedz nam, czemu  to starzejemy si  i umieramy.
Powiedz nam, czemu  brak nam si , aby tworzy  dobre ycie, którego
dla siebie pragniemy”. Tylko wobec czarodzieja miertelnicy mogli
obna y  tyle ze swych trudnych pyta .

— Wys uchawszy dok adnie, czarodzieje, mistrzowie i guru zawsze
mówili to samo: „Mog  rozwi za  ca y ten problem ignorancji, je li
rozumiesz, i  jestem w tobie. Ta oddzielona istota, do której zdajesz
si  przemawia , nie jest oddzielona. Jeste my jedno ci , a na pozio-
mie tej jedno ci aden z twoich problemów nie istnieje”.

Pewnego razu Artur ubolewa , i  Merlin nie pozwala  mu opusz-
cza  lasu, nie licz c kilku zaledwie do wiadcze  wiata zewn trznego.
Merlin prychn :
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26 DROGA DUCHOWEGO CZARODZIEJA

— wiat? S dzisz, e jak wszyscy ci ludzie yj , ci, których wi-
dzia e  w wiosce? Przejmuj  si  przyjemno ci  i bólem, pragn c
pierwszego i desperacko unikaj c drugiego. yj c, marnuj  swoje y-
cie, boj c si  mierci. Zyska  bogactwo czy popa  w bied , obawy te
ich przyt aczaj , karmi c ich najwi ksze l ki.

Na szcz cie, wewn trzny czarodziej nie odczuwa nic z tych rze-
czy. Poniewa  widzi prawd , nie widzi nieprawdy, poniewa  gra
przeciwno ci — przyjemno ci i bólu, bogactwa i biedy, dobra i z a
wydaje si  prawdziwa tylko dopóty, dopóki nie nauczysz si  dostrzega
szerszego, czarodziejskiego szablonu. Nie mo na jednak zaprzecza ,
trudy dnia codziennego s  jak najbardziej prawdziwe dla zwyk ych
ludzi. Zewn trzne ycie jest faktycznie yciem, je li wszystko, w co
wierzysz, to zaledwie do wiadczenia zmys owe.

miertelnicy zwrócili si  do czarodziejów, by ci rozwi zali ich ob-
sesj  zewn trzno ci i zaspokoili t sknot  za czym  g bszym. „Musi by
co  wi cej ni  tylko zwyk e ycie” — tak w a nie my leli miertelnicy,
nie wiedz c do ko ca, czym e to co  wi cej mo e by .

— Po wi  czas nie na rozmy lania, co widzisz — doradzi  Artu-
rowi czarodziej — lecz dlaczego to widzisz.

Pierwsza lekcja sprowadza si  wi c do tego: dostrzegaj rzeczy
tkwi ce poza ograniczon  ja ni , aby zobaczy  ja  nieograniczon .
Przekrocz zas on  miertelno ci i odnajd  czarodzieja. Tkwi on w Tobie
i tylko w Tobie. Kiedy ju  go znajdziesz, zaczniesz widzie . Ale to,
co mo esz zobaczy , rozwija si  z czasem, kiedy jeste  gotów. Nim
zaczniesz widzie , b dziesz czu , e istnieje co  wi cej, ni  aktualnie
do wiadczasz. To niczym s aby g os, szepcz cy: „Odnajd  mnie”.
G os, który do Ciebie wo a, jest pozbawiony emocji, spokojny, pewny
— lecz te  nieuchwytny. To g os czarodzieja, ale tak e i Twój w asny.

Poleć książkęKup książkę

http://sensus.pl/rf/poczar
http://sensus.pl/rt/poczar


DEEPAK CHOPRA 27

YCIE Z LEKCJ

S owa Merlina dzia aj  subtelnie, niczym woda powoli przesi kaj ca
w g biny ziemi. Woda, która dzi  wyp ywa z otch ani, tysi ce czy
nawet miliony lat temu spad a jako deszcz. Nikt nie wie za du o
o yciu tej ukrytej wody, dok d zmierza, co dzieje si  z ni  w g bi-
nach skalnych. Ale pewnego dnia, uwolniona przez grawitacj , wznosi
si  z ciemno ci i zadziwiaj co wyp ywa na powierzchni , ca kowicie
czysta i wie a.

Tak samo jest z Merlinem. Je li przysi dziesz w ciszy i pos u-
chasz przez chwil , s owa zaczn  si  osadza  w Tobie. Pozwól im na
to, a potem pozwól, aby m dro  zrobi a swoje. Nie oczekuj jakich-
kolwiek rezultatów, ale b d  gotów na cokolwiek si  stanie. Cokol-
wiek si  stanie, b dzie dobre.

Pierwsza lekcja mówi o odnalezieniu czarodzieja i docenieniu
jego punktu widzenia, który jest bardzo odmienny od tego, co prze-
j li my od umys u czy emocji. Emocje to odczuwanie i reakcje. S
natychmiastowe, jak dr enie ukwia u na najdrobniejszy nawet dotyk.
Ból powoduje emocjonalne spi cie; przyjemno  za  prowadzi do
rozlu nienia i uwolnienia.

Umys  za  nie pracuje tak natychmiastowo. Posiada bogat  kar-
totek  wspomnie  i ca y czas je przerzuca. Porównuje nowe wspo-
mnienia ze starymi i podejmuje decyzj : to jest dobre, tamto jest z e,
to jest warte powtórzenia, tamto ju  nie. Dlatego emocje daj  reakcj
natychmiastow , automatyczn  na dowoln  sytuacj , niczym dziecko
daje u miech albo zaczyna p aka . Umys  za  analizuje swój bank
pami ci i oferuje reakcj  spó nion .

Czarodziej nie do wiadcza adnej z tych reakcji, czy natychmia-
stowej, czy opó nionej — Merlin po prostu jest. Widzi wiat i po-
zwala mu by  takim, jaki jest. Nie jest to jednak bierno . Wszystko
w wiecie czarodzieja bazuje na zrozumieniu, e „wszystko to jest mn ”.
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W zwi zku z tym, akceptuj c wiat takim, jaki jest, czarodziej postrze-
ga wszystko w wietle samoakceptacji, która jest wiat em mi o ci.

Wydaje si  dziwne, e czarodziejska definicja mi o ci zamkni ta
jest w milczeniu. Dla emocji mi o  jest nag  fal  uczu , bardzo ak-
tywnym przyci ganiem do jakiego  przyt aczaj cego bod ca. Umys
ma za  swoje w asne podej cie, cho  nie tak wcale odmienne; umys
kocha cokolwiek, co powiela przyjemne do wiadczenie z przesz o ci.
„Kocham to” oznacza „kocham powtarza  to, co by o przyjemne
w przesz o ci”. Dlatego zarówno umys , jak i emocje s  selektywne.
Dokonywanie wyborów nie jest z e, ale wymaga wysi ku. Cho
wszystkich nas nauczono, e wysi ek jest dobry, e niczego nie mo -
na osi gn  bez pracy, to tak nie jest. Bycia nie mo na osi gn  po-
przez wysi ek.

Na bardziej subtelnym poziomie dokonywanie wyborów oznacza
równie  odrzucenie. Umys  skupia si  na jednej rzeczy naraz. Zanim
zd ysz powiedzie : „Lubi  to”, musisz odrzuci  wszystkie inne opcje
wyborów. Rzeczy, które odrzucamy, bardzo cz sto s  podkoloryzo-
wane przez strach. Dla umys u i emocji ból i cierpienie nie s  czym
neutralnym. Ten nawyk dokonywania wyborów sprawia, e marnujemy
du o energii, poniewa  umys  ca y czas bacznie uwa a, by upewni
si , e nie do wiadczymy ponownie zranienia, zawodu, samotno ci
i wielu innych przykrych do wiadcze . Nie ma ju  miejsca na cisz .

Bez ciszy nie ma te  miejsca dla czarodzieja. Bez ciszy nie mo na
tak naprawd  docenia  ycia, delikatnego w swej naturze niczym p k
ró y. Kiedy miertelnicy udaj  si  z pytaniem do czarodzieja, czyni
to, poniewa  zauwa yli, e czarodziej nie yje w strachu. Cokolwiek
przytrafia si  czarodziejowi, ten to akceptuje, przyjmuje bez walki.

— Jak zachowujesz ten spokój umys u? — pytaj  miertelnicy.
A wtedy czarodziej odpowiada:

— Spójrz w siebie, tam jest tylko spokój.
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Dlatego pierwszym krokiem do wiata Merlina jest zrozumienie,
e wiat ten istnieje — to wystarczy. Kiedy przysiadasz do tej lekcji,

umys  mo e si  buntowa , krzycz c „nie!” na sam  my l, e mo e
istnie  inny pogl d na wiat, pogl d inny ni  ten, do którego przy-
zwyczajony jest umys . Twoje emocje mog  do czy  do umys u
w postaci nieufno ci, nerwowo ci, znudzenia, sceptycyzmu czy lek-
cewa enia — cokolwiek. Nie opieraj si  tym odczuciom. To tylko
stare emocje, nawyki zwi zane z dokonywaniem wyborów. Twój umys
chce si  poczu  wa ny przez takie odrzucenie. Przez lata wiernie Ci
s u y , chroni c Ci  przed nieprzyjemnymi rzeczami. Pytanie brzmi,
czy taktyka obrana przez umys  dzia a. Umys owi mo e uda a si
inteligencja, ale nie za dobrze idzie mu czynienie Ci  szcz liwym,
spe nionym i zadowolonym z siebie.

Merlin nie walczy z umys em. Wszystkie konflikty rodz  si  z my-
lenia, a czarodziej nie my li. On widzi. I to w a nie klucz do cudów,

poniewa  wszystko, co dostrzegasz w wewn trznym wiecie, mani-
festujesz w wiecie przejawionym, zewn trznym. yj t  pierwsz
lekcj , pozwól, aby wody m dro ci zacz y przep ywa  przez sekret-
ne przesmyki Twojej wewn trznej istoty, a potem obserwuj. Jest
w Tobie czarodziej, który pragnie tylko jednej rzeczy: narodzi  si .
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