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MISTYCZNA ŚCIEŻKA
— SZKOŁA LUB LABORATORIUM
DLA DUCHOWYCH POSZUKIWACZY

Praca ze Ănieniem nie ma wiÚkszego sensu, jeĂli nie jest osadzona w szerszym kontekĂcie duchowych poszukiwañ. Kaĝdy nauczyciel — i ja tu
nie jestem wyjÈtkiem — nawet jeĂli jest otwarty na inne metody i Ăcieĝki,
musi byÊ osadzony w pewnej tradycji, metodzie czy podejĂciu. Dlatego
teĝ w celu przedstawienia obszaru moich dalszych rozwaĝañ, pozwalam
sobie rozpoczÈÊ ksiÈĝkÚ od wskazania ěródïa, a zarazem kontekstu
mojego nauczania — Ăcieĝki Otwartej Drogi, jednej z linii inicjacyjnych
sufickiej szkoïy Inayati.
***
WznieĂ nas ponad podziaïy i róĝnice, które dzielÈ ludzi…
Hazrat Inayat Khan
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CIERPIENIE, NIESPEŁNIENIE, TĘSKNOTA…
Punktem wyjĂcia do duchowych poszukiwañ jest cierpienie, którego
doĂwiadcza kaĝdy w róĝnych formach: od namacalnego, fizycznego
lub psychicznego bólu, przez poczucie niespeïnienia w jakiejĂ dziedzinie ĝycia, po doĂwiadczenie subtelnej, a jednak rzeczywistej dla wielu
osób, metafizycznej, nieokreĂlonej tÚsknoty. Niezaleĝnie od formy cierpienia jest ono zwiÈzane z naszym automatyzmem, naszymi uwarunkowaniami i identyfikacjami. Dlatego Ăcieĝka medytacyjna jest ĂcieĝkÈ
oduczania siÚ. Oduczania siÚ tego, czym lub kim nie jesteĂmy.

KILKA DEFINICJI
Medytacja to:
x róĝnego typu techniki wychodzÈce od koncentracji, skupienia lub
od Êwiczenia stanu obecnoĂci/uwaĝnoĂci;
x proces oduczania siÚ, deidentyfikowania, porzucania automatyzmu uruchamiany przez te techniki;
x Ăcieĝka rozwojowa/duchowa wspierajÈca ten proces.
Medytacja jest peïna tylko wtedy, gdy wszystkie trzy z wyĝej wymienionych elementów wspóïistniejÈ.
Mistycyzm to Ăcieĝka bezpoĂredniego doĂwiadczenia metafizycznej
rzeczywistoĂci, która przekracza mierzalne doĂwiadczenie psychologiczne. IstotÈ mistycyzmu jest odrzucenie dogmatów i zanurzenie siÚ
w praktycznej Ăcieĝce przez takie narzÚdzia jak medytacja i towarzyszÈce jej praktyki, ale teĝ kultywowanie miïoĂci. Warto jednak pamiÚtaÊ sïowa Hazrata Inayata Khana: „To samorealizacja jest ideaïem,
celem, a nie proces prowadzÈcy do niej. Mistycy nie zwracajÈ uwagi zanadto, jakimi Ărodkami kto osiÈga samorealizacjÚ, jeĝeli tylko jest moĝliwe osiÈgniÚcie jej za pomocÈ tych Ărodków”. Dla wielu osób synonimem terminu mistycyzm bÚdzie duchowoĂÊ czy Ăcieĝka medytacyjna.
Samorealizacja, realizacja Boga, oĂwiecenie, nirwana, wyzwolenie itd. — stan wolnoĂci od uwarunkowañ, wolnoĂci od identyfikacji ze
swoim ciaïem, z umysïowoĂciÈ, emocjonalnoĂciÈ, peïnionymi rolami, otaczajÈcym Ăwiatem, pozwalajÈcy na niczym nieuwarunkowane doĂwiad-
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czenie ObecnoĂci, przez niektórych mistyków okreĂlane jako obecnoĂÊ w Bogu, a przez innych jako doĂwiadczenie Siebie lub doĂwiadczenie jednoĂci/niedualnoĂci.

CZYM JEST ŚCIEŻKA DUCHOWA, KTÓRĄ PODĄŻAM
I KTÓREJ NAUCZAM — OTWARTA DROGA?
Otwarta Droga to Ăcieĝka mistyczna, medytacyjna wywodzÈca siÚ
z gïÚbi nauczania jednego z najwybitniejszych mistyków Indii —
Hazrata Inayata Khana, twórcy doktryny tzw. sufizmu uniwersalnego
(a zatem — w wolnym tïumaczeniu — uniwersalnej drogi do samorealizacji), który to narodziï siÚ z poïÈczenia wpïywów tradycyjnego sufizmu (Ansari, Ghazali, Ibn Arabi, Rumi, Dĝilani), tradycji wedyjskiej
— szczególnie adwajtawedanty oraz osobistej mistycznej inspiracji
Inayata Khana. Otwarta Droga przekazuje gïÚbiÚ tradycyjnych narzÚdzi
i idei medytacyjnych w sposób zrozumiaïy wspóïczeĂnie i dostosowany
do aktualnego kontekstu. W ramach Otwartej Drogi w peïni respektujemy osobisty ĂwiatopoglÈd osoby podÈĝajÈcej ĂcieĝkÈ medytacyjnÈ,
dostosowujÈc do jej potrzeb odpowiednie narzÚdzia.
Mistycyzm Otwartej Drogi ma swojÈ psychologiÚ (naukÚ o umyĂle, jego
ograniczeniach i sposobach ich przezwyciÚĝania) oraz metafizykÚ, jak
równieĝ zasób róĝnego rodzaju narzÚdzi, które wspierajÈ adepta na drodze do samorealizacji, miÚdzy innymi: praktyki etyczne, pracÚ z ciaïem
i jego ĂwiadomoĂciÈ, modlitwÚ (jeĂli jest zgodna z czyimĂ ĂwiatopoglÈdem), introspekcjÚ, koncentracjÚ, medytacjÚ uwaĝnoĂci, medytacjÚ
(w niektórych przypadkach takĝe medytacjÚ z mantrÈ).
W ramach Otwartej Drogi kierujemy siÚ mistycznymi ideaïami MiïoĂci,
Harmonii i PiÚkna, stÈd najbardziej cenionym wÈtkiem praktyki jest
kultywowanie MiïoĂci. Jak pisaï Rumi:
BÈdě pozdrowiona, MiïoĂci, sïodkie szaleñstwo!
Leczysz nasze wszystkie sïaboĂci.
JesteĂ lekarzem dla naszej pychy i zarozumiaïoĂci!
JesteĂ naszym Platonem i Galenem.
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PODEJŚCIE DO RELIGII
Otwarta Droga wynika z uniwersalnego sufickiego nauczania Hazrata
Inayata Khana, który mówiï o jednoĂci ideaïów religijnych na poziomie
mistycznym. Otwarta Droga nie jest zwiÈzana z ĝadnÈ konkretnÈ religiÈ, szanuje jednak dorobek kaĝdej z nich. Widzimy mistyczne nauczanie, które jest sednem Otwartej Drogi, jako esencjÚ kaĝdej tradycji religijnej, wokóï której powstaïa pewna kulturowa i spoïeczna nadbudowa.
Bliskie nam sÈ sïowa Rumiego, który stwierdza: „Nie wyznajÚ ĝadnej
religii. MojÈ religiÈ jest miïoĂÊ. MojÈ ĂwiÈtyniÈ jest kaĝde serce”, jak
równieĝ przywoïany poniĝej tekst Ibn Arabiego:
Moje serce zawiera w sobie kaĝdÈ formÚ,
zarówno pastwisko dla gazeli,
jak i klasztor chrzeĂcijañskich mnichów.
Jest ĂwiÈtynia dla wyznawców boĝków
i ĂwiÚty oïtarz dla pielgrzymów.
Jest tablica Tory, sÈ sury Koranu.
PodÈĝam za religiÈ MiïoĂci
i idÚ tam, gdzie zawiedzie mnie Jego wielbïÈd.
To jest prawdziwa wiara;
to jest prawdziwa religia.

WĂród podÈĝajÈcych OtwartÈ DrogÈ sÈ zarówno wyznawcy jakiejĂ religii, jak i osoby, które nie czujÈ przynaleĝnoĂci do ĝadnego KoĂcioïa.
SÈ ci, którzy czujÈ potrzebÚ rytuaïu religijnego, i ci, którzy odrzucajÈ
wszelkie rytuaïy zewnÚtrzne. TeiĂci i agnostycy, a czasem nawet i ateiĂci
(którzy oczywiĂcie podÈĝajÈ raczej za tzw. Ăwieckimi formami medytacyjnymi Otwartej Drogi i sÈ zainteresowani aspektem psychologicznym
praktyki). Zapewne jednak najczÚĂciej adeptami Otwartej Drogi sÈ
osoby o poglÈdach agnostycznych lub teistycznych, lecz bardziej uniwersalnych, widzÈce róĝne tradycje religijne i duchowe na równi.

PODEJŚCIE DO ŻYCIA RODZINNEGO I ZAWODOWEGO
Dla adepta Otwartej Drogi istotne jest odnalezienie harmonii w ĝyciu
wewnÚtrznym (praktyka medytacyjna, doĂwiadczenie mistyczne) i w ĝyciu zewnÚtrznym (ĝycie rodzinne, zawodowe, relacje spoïeczne itd.), jak
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równieĝ utrzymywanie harmonii miÚdzy jednym i drugim. DoĂwiadczenia rodzinne czy zawodowe przekïadajÈ siÚ wedïug nas na rozwój
duchowy, tak jak postÚp na Ăcieĝce duchowej na lepszÈ jakoĂÊ ĝycia
wĂród ludzi i potencjaï zawodowy.
Z perspektywy nauczania Otwartej Drogi przed wstÈpieniem na ĂcieĝkÚ
duchowÈ warto wypeïniÊ swoje zobowiÈzania rodzinne, zawodowe itp.,
inaczej bÚdÈ one stanowiÊ bagaĝ, który uniemoĝliwi podróĝ mistycznÈ.
Osoby podÈĝajÈce ĂcieĝkÈ medytacyjnÈ nie sÈ ani oderwane od ĝycia, ani
nadmiernie powaĝne. Jak zauwaĝa Hazrat Inayat Khan: „[…] mÚdrcy
ĝyjÈ poĂród wszystkich istot tego Ăwiata i nie sÈ nieszczÚĂliwi. Ten, kto
kocha wszystkich, nie moĝe byÊ nieszczÚĂliwy. NieszczÚĂliwy jest ten,
kto patrzy na Ăwiat z pogardÈ, nienawidzi innych ludzi i sÈdzi, ĝe ich
przewyĝsza; natomiast czïowiek, który ich kocha, myĂli jedynie, ĝe przechodzÈ przez ten sam proces, do którego koñca sam dotarï”.

STANĄĆ TWARZĄ W TWARZ Z RZECZYWISTOŚCIĄ
Kaĝdego dobrego narzÚdzia — takĝe medytacji — moĝemy uĝyÊ do
niewïaĂciwych celów. Dlatego warto pamiÚtaÊ, ĝe podÈĝanie ĂcieĝkÈ
medytacyjnÈ ma wspieraÊ stawanie twarzÈ w twarz z rzeczywistoĂciÈ,
jakkolwiek trudna by byïa, a nie ucieczkÚ. Temu miÚdzy innymi sïuĝy
wsparcie nauczyciela, który prowadzi osobÚ podÈĝajÈcÈ OtwartÈ DrogÈ.
Poniewaĝ nauczyciel nie jest psychoterapeutÈ, w przypadkach wymagajÈcych pomocy o innym charakterze bÚdzie zachÚcaï osobÚ potrzebujÈcÈ do kontaktu ze specjalistÈ w zakresie psychoterapii lub lekarzem.

NAUCZYCIEL I JEGO ROLA
Ibn Arabi powiedziaï: „Ludzie myĂlÈ, ĝe szejk (nauczyciel) powinien
dokonywaÊ cudów i manifestowaÊ oĂwiecenie. W rzeczywistoĂci powinien on jedynie posiadaÊ wszystko to, co potrzebne jest uczniowi”.
Nauczyciel jest istotnym elementem w tradycji mistycznej — jest noĂnikiem Nauczania, noĂnikiem mistycznego Przesïania. Ni mniej,
ni wiÚcej. Zrozumiejmy siÚ dobrze: Ăcieĝka mistyczna jest ĂcieĝkÈ indywidualnÈ, kaĝdy uczeñ podÈĝa niÈ sam, nauczyciel nie moĝe go wyrÚczyÊ.
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Jednak pomoc i wsparcie, które moĝe zaproponowaÊ uczniowi na pewnych etapach, mogÈ byÊ kluczowe.
Nauczyciel wspiera ucznia w procesie odwarunkowywania siÚ. Podsuwa
narzÚdzia, pomaga zrozumieÊ kontekst, zwiÚksza poczucie bezpieczeñstwa w trakcie kryzysów, jest w pewnych sytuacjach swego rodzaju lustrem… Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe proces uczenia siÚ w ramach
Otwartej Drogi ma prowadziÊ do tego, ĝe uczeñ bÚdzie coraz bardziej
samodzielny. Nie tylko w sensie niepodatnoĂci na zewnÚtrzne wpïywy
— takĝe coraz bardziej samodzielny w relacji ze swoim nauczycielem
(co oczywiĂcie nie wyklucza poszanowania tegoĝ). ZwiÚkszajÈca siÚ samodzielnoĂÊ jest najdoskonalszym kryterium oceny, czy proces praktyki
pod czyimĂ kierunkiem zmierza we wïaĂciwÈ stronÚ.

SZKOŁA I LABORATORIUM DLA DUCHOWYCH POSZUKIWACZY
IstotÈ Otwartej Drogi nie jest funkcjonowanie w roli organizacji spoïecznej, a zatem jej nauczyciele nie zabiegajÈ o wiÚkszÈ liczbÚ czïonków. IstotÈ Otwartej Drogi jest peïnienie funkcji szkoïy i laboratorium dla duchowych poszukiwaczy. Kaĝdy, kto odczuwa potrzebÚ,
moĝe po prostu skorzystaÊ z tego, co jest dostÚpne — bogactwa
nauczania mistycznego. ByÊ moĝe po niedïugim czasie zdecyduje
siÚ ruszyÊ dalej, a moĝe zechce pozostaÊ dïuĝej na tej drodze i wdraĝaÊ
rezultaty przeprowadzonych eksperymentów.
JeĂli ktoĂ czuje siÚ szczególnie zwiÈzany z OtwartÈ DrogÈ i swoim nauczycielem, moĝe wybraÊ inicjacjÚ, która jest skromnym rytuaïem przejĂcia symbolizujÈcym porzucenie zewnÚtrznego postrzegania Ăwiata i wejĂcie na ĂcieĝkÚ w ramach szkoïy wewnÚtrznej Otwartej Drogi. To jednak
osobista decyzja adepta, która nie jest wymagana do otrzymania przewodnictwa nauczycieli i instruktorów Otwartej Drogi.

OTWARTA DROGA A EKLEKTYZM
Na Ăcieĝce medytacyjnej moĝemy spotkaÊ siÚ z otwartym podejĂciem,
ale zdarza siÚ równieĝ niemÈdry eklektyzm. Warto pamiÚtaÊ, ĝe otwarte
podejĂcie do Ăcieĝki mistycznej nie polega na sklejaniu kilku czy kilku-
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nastu dobrych technik lub podejĂÊ albo ich elementów. To, czego poszukujemy na Otwartej Drodze, to zrozumienie potrzeb i ĂwiatopoglÈdu adepta, by wesprzeÊ go w jak najbardziej naturalnym procesie
rozwoju. PamiÚtajÈc o celu praktyki, dobieramy stosowane metody
i techniki do indywidualnych potrzeb.
***
Mistyczne idee Otwartej Drogi ilustruje jej symbol wywodzÈcy siÚ
z emblematu uniwersalnych sufich (rysunek 1.1). Jak pisze Hazrat
Inayat Khan, „symbol sufich jest ilustracjÈ kilku ezoterycznych koncepcji […]. Gïówny element tego symbolu reprezentuje mistyczne dostrojenie serca jako naszej wewnÚtrznej boskiej ĂwiÈtyni. Dwa skrzydïa
przedstawiajÈ lot wzwyĝ, w którym ludzka miïoĂÊ i boska miïoĂÊ speïniajÈ siÚ na progu wyrzeczenia siÚ egoizmu i pychy. PóïksiÚĝyc z jego
grÈ Ăwiatïem, gdy siÚ zmniejsza lub roĂnie, przedstawia inspirujÈcy
obraz zdolnoĂci serca do ofiarowywania […], jak równieĝ do podszytego pokorÈ i szacunkiem otrzymywania. PiÚcioramienna gwiazda, jeden
z najstarszych symboli przewodnictwa, ma przypominaÊ o jasnym Ăwietle wewnÈtrz nas, które nieustannie oĂwietla tÚskniÈcemu sercu drogÚ
w kierunku naszego boskiego przeznaczenia”.

Rysunek 1.1. Symbol sufich Otwartej Drogi
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SNY, SENNE WIZJE I PRZYPOWIEŚCI
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Poleć książkę

