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Sutra Twojej codzienno�ci

Nigdy nie podejmuj praktyki w jakim� celu, by co� uzyskaæ lub zaspokoiæ które�
ze swych po¿¹dañ.
Nigdy nie podejmuj praktyki, by polepszyæ swój los.
Nigdy nie podejmuj praktyki w nadziei na zdobycie cudownych mocy.
Podejmij praktykê dla niej samej
Eihei Dögen

Mistrz Zen zapytany, czym ró¿ni siê od nieo�wieconych ludzi, odpowiedzia³: �Kiedy jem,
to jem. Kiedy czytam, to czytam�. Pewnego dnia, jeden z uczniów przy³apa³ go na jedzeniu 
obiadu i jednoczesnym czytaniu gazety. Oburzony wykrzykn¹³:
� Mistrzu! Przecie¿ mówi³e�, ¿e kiedy jesz, to jesz, a kiedy czytasz, to czytasz! A przecie¿ 
teraz czytasz, kiedy jesz!
Mistrz ze spokojem odpar³:
� Kiedy jem, to jem. Kiedy czytam, to czytam. Kiedy jem i czytam, to jem i czytam.
koan Zen

Filozofia Zen dotar³a do nas z odleg³ej Azji. Pe³na spokoju, krystalicznej pustki, d¹¿eni
do o�wiecenia i szczê�cia. Trafi³a na przera�liwy szum informacyjny, wci¹¿ zmieniaj¹ce siê, 
lansowane trendy, pogoñ za bogactwem, stres, ambicje, frustracje. Jednak tak, jak kropla 
dr¹¿y kamieñ, tak ona cierpliwie przebija siê przez skorupê wspó³czesnej cywilizacji.

Pewien cz³owiek siedzia³ w zamkniêtej celi. Cela by³a ma³a i mroczna. Na jednej ze �cian 
wyciêto ma³e okienko, przez które widaæ by³o niebo. Cz³owiek nieustannie wygl¹da³ przez 
okno i marzy³ o wolno�ci. Siedzia³ i marzy³, a¿ do �mierci. Przez ca³e ¿ycie nie przysz³o 
mu do g³owy, by spróbowaæ wyj�æ z celi przez drzwi, które by³y otwarte.
koan Zen

Szukaj¹c na swej drodze harmonii, mi³o�ci i spe³nienia, zacznij od uporz¹dkowania w³asnego 
wnêtrza. Uwierz, ¿e jeste� twórc¹ ka¿dej kolejnej chwili i zawsze dostaniesz to, na co 
czekasz. Uwolnij umys³ od toksycznych my�li � tak, by sta³ siê jak czyste lustro. Niech to
w nim odbija siê �wiat. Wszystko, co robisz, rób ze szczególnym skupieniem, spokojem
i prostot¹ umys³u. Dziêki temu do�wiadczysz o�wiecenia, a poprzez nie � szczê�cia.
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To, kim jeste�my,

Ma �ród�o w naszych my�lach.

Bazuje na naszych my�lach,

Jest stworzone z naszych my�li.

— DHARMAPADA
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2 � Jeste�my twórcami
ka�dej kolejnej chwili

TO, CO SI� DZIA
O DOTYCHCZAS W TWOIM 	YCIU,
najprawdopodobniej przekona�o Ci�, �e, po pierwsze,
stwierdzenie: „Wszystko, co mnie spotyka, jest najlep-
sz� rzecz�, która mog�a mi si� przydarzy�”, nie jest
prawdziwe ani takie by� nie mo�e, a po drugie, �e
z ksi��ki, która w pewnej cz��ci bazuje na tej przes�an-
ce, nie mo�e wynikn�� dla Ciebie nic dobrego. Darem-
na mo�e wydawa� si� nawet próba sprawdzenia tego.



26   �   Zen wspó�czesnych

Ale nasta�y nowe dni. Rozpocz�� si� nowy wiek,
nowe tysi�clecie i by� mo�e, czytaj�c t� ksi��k�, od-
kryjesz, �e nadszed� czas, by uwierzy� w co� nowego,
co stanie si� ju� od tej chwili Twoim b�ogos�awie�-
stwem.

Jeste�my twórcami ka�dej kolejnej chwili.

Jeste�my pot��nymi istotami, które my�lami i dzia-
�aniami buduj� swoj� przysz�o��. Jeste�my mechani-
zmami, dzi�ki którym �ycie podlega kontroli, a na
to, co nas spotyka, wp�ywamy dzi�ki w�asnej filo-
zofii okre�laj�cej to, jak reagujemy na poszczególne
wydarzenia.

Ka�dy z nas ma w�asn� filozofi� �yciow�, ale nie-
wielu z nas potrafi j� sprecyzowa�. Mo�liwe, �e nigdy
nie usiad�e� i nie sprecyzowa�e� swojej filozofii, a mi-
mo to jest ona u�yteczna i zawsze �wietnie funkcjo-
nuje w Twoim �yciu. Ma ona zwi�zek z tym, co
s�dzisz o �wiecie, w którym �yjesz, o ludziach i zda-
rzeniach, o tym, w jaki sposób pewne sytuacje i oko-
liczno�ci wp�ywaj� na Ciebie i jaki Ty masz wp�yw
na nie.

Zapytany ogólnie o swoj� filozofi� �yciow� móg�-
by� odrzec: „	ycie jest wspania�e, zdarzaj� mi si�
dobre rzeczy, jestem szcz��liwym cz�owiekiem i wie-
rz�, �e �wiat jest cudownym miejscem pe�nym cu-
downych ludzi”. Albo móg�by� powiedzie� co� wr�cz
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przeciwnego: „Jestem nieszcz��liwy, spotykaj� mnie
przykro�ci, �wiat nie jest zbyt przyjemnym miejscem,
ludzie mnie wykorzystuj� i my�l� jedynie o swoich ko-
rzy�ciach”. By� mo�e wierzysz w prawo Murphy’ego
— „Je�eli cokolwiek mo�e pój�� �le, na pewno tak si�
stanie”.

Wielu ludzi mówi, �e wypadki si� zdarzaj�, �e nie-
sprawiedliwo�� jest nie tylko mo�liwa, ale wielce
prawdopodobna. Mówi�, �e trudno zdoby� praw-
dziwe szcz��cie i zwykle równie trudno jest je zacho-
wa�; �e przychodzimy na �wiat, �yjemy i umieramy,
a w mi�dzyczasie zwykle prze�ywamy udr�k� i nie-
ustannie zgadzamy si� na kompromisy pomi�dzy
tym, czego pragniemy, a tym, co dostajemy.

Poniewa� ludzie powszechnie w to wierz�, ich dzia-
�ania bazuj� na podobnych przes�ankach, co zgodnie
z naturaln� kolej� rzeczy ko�czy si� tak, a nie inaczej.
Wtedy podsumowuj�: „A nie mówi�em?”. Nie tylko
Tobie „mówili to”, ale równie� wszystkim i ka�demu
z osobna, dlatego tak w�a�nie sprawy si� maj�.

Je�eli wierzysz, �e to, co Ci si� przydarza, jest
czym� z�ym, zareagujesz na to w sposób przynosz�cy
Ci wiele nieprzyjemno�ci, a przykro�ci, których do-
�wiadczysz, b�d� zdawa�y si� potwierdza� fakt, �e
mia�e� prawdziwego pecha. Jednak�e to w�a�nie Twoja
reakcja na dane zdarzenie sprowokowa�a ten ci�g
przykro�ci. To my sami obdarzamy moc	 wyra�nie nie-
fortunne zdarzenia, tak by wydawa�y si� z�e zarówno wtedy,
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gdy nas spotykaj	, jak i z perspektywy czasu. Jak m�drze
zauwa�y� Wiliam Shakespeare: „Nic nie jest z�e ani
dobre, ale my�lenie czyni to w�a�nie takim”.

Twoja w�asna filozofia okre�la, w jaki sposób re-
agujesz na to, co Ci� spotyka w �yciu. Ponosi pe�n�
odpowiedzialno�� za Twoje szcz��cie i dobre samo-
poczucie. Cho� mo�e wyda� Ci si� to niewiarygodne,
Twoja w�asna filozofia determinuje te� wszystko,
co Ci si� przydarza. Ona by�a te� �ród�em wszyst-
kich przesz�ych okoliczno�ci i wi�kszo�ci wydarze�
w Twoim �yciu, nawet tych, które zgodnie z Twoim
przekonaniem nie podlega�y Twojej kontroli, i nadal
b�dzie si� tak dzia�o.

Dostaniesz to, czego si� spodziewasz

Cz�owiek prawdy widzi to, co dostrzega oko,
i nie stwarza niczego, czego nie ma. S�yszy to,
co dociera do jego uszu, i nie �ledzi wyobra�onych
niuansów czy podtekstów. On… nie zajmuje si�
ukrytymi znaczeniami. — CZUANG TSY

To w�a�nie dzia�anie podyktowane w�asnymi prze-
konaniami okre�la Twoje �yciowe warunki i to,
w jakim stopniu do�wiadczasz szcz��cia. W prze-
�omowym filmie z 2004 roku, zatytu�owanym What
the Bleep Do We Know!?, fizyk i pisarz dr Fred Alan
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Wolf zauwa�a: „Nie istnieje na zewn�trz �aden »�wiat
zewn�trzny« niezale�ny od tego, co dzieje si� w na-
szym umy�le”. We�my histori� Maxa. Prowadzi� on
�wietnie prosperuj�cy kram z kanapkami. Prawie zaw-
sze ludzie czekali w d�ugiej kolejce, by zje�� w jego
sklepiku. Rozdawa� darmowe zak�ski, frytki, czasami
napoje, a jego kanapki by�y znane ze swojej obj�to�ci.

Pewnego dnia jego syn mieszkaj�cy w odleg�ym
mie�cie przyjecha� w odwiedziny. Wizyta up�yn��a
bardzo przyjemnie, ale syn, wyje�d�aj�c, powiedzia�
ojcu: „Od kiedy tu jestem, obserwuj�, jak prowadzisz
sklepik z kanapkami, i musz� Ci, dla Twojego w�a-
snego dobra, powiedzie�, �e robisz wielki b��d, roz-
daj�c wszystkie te dodatki. Kraj jest pod wzgl�dem
gospodarczym w z�ej kondycji. Ludzie s� bezrobotni
i mog� wydawa� mniej pieni�dzy. Je�eli nie b�dziesz
oszcz�dza� na rozdawanych dodatkach i wielko�ci
porcji, nied�ugo znajdziesz si� w równie z�ej sytuacji”.
Jego ojciec by� zdumiony, podzi�kowa� synowi i po-
wiedzia�, �e rozwa�y jego sugesti�.

Po wyje�dzie syna Max skorzysta� z jego rady.
Przesta� rozdawa� dodatki i ograniczy� ilo�� jedzenia,
którym wcze�niej hojnie faszerowa� swoje kanapki.
Po nied�ugim czasie, gdy ju� spora cz��� rozczarowa-
nych klientów przesta�a do niego przychodzi�, napisa�
do syna: „Mia�e� racj�! Gospodarka kraju jest w z�ej
kondycji, obserwuj� efekty tego w moim sklepiku!”.



30   �   Zen wspó�czesnych

Problemy gospodarcze, które dostrzega� wsz�dzie
wokó� syn tego cz�owieka, okaza�y si� prawdziwe.
Jednak�e pomimo tego jego ojciec prowadzi� �wietnie
prosperuj�cy kanapkowy biznes. Nie zdawa� sobie
sprawy z tego, jak ci��kie by�y czasy, �e wielu ludzi
by�o pozbawionych pracy i �e brakowa�o pieni�dzy.
Traktowa� wszystkich z wielk� hojno�ci� i, jak to
zwykle bywa, zbiera� zrodzone z takich dzia�a� owo-
ce: pozytywny, obfity strumie� tego co dobre. Ale gdy
ju� dowiedzia� si� od syna o „z�ej kondycji”, w której
by� kraj, zacz�� dzia�a� tak, jakby to by�o prawd�,
wywo�uj�c jedyny mo�liwy efekt — negatywne, prze-
ra�aj�ce i zubo�one odczucie �wiata, do�wiadczenie,
które — jak wierzy� — mia�o swoje �ród�o „na ze-
wn�trz”. Czy aby faktycznie „na zewn�trz”?

Odpowiedzi nigdy nie nale�y szuka� „na zewn	trz”.
Wszystkie one znajduj	 si� „w �rodku”,
w Twoim wn�trzu, czekaj	 tam na odkrycie.

A oto przyk�ad wzi�ty z mojego �ycia, pokazuj�cy,
jak si�a przekona� mo�e wp�yn�� na nasze zachowa-
nie i na to, co nas w �yciu spotyka. W m�odo�ci do-
sta�em wiele mandatów za przekraczanie pr�dko�ci
i to zachowanie rzutowa�o na moje doros�e �ycie.
Mieszkam w Kalifornii i pewnego dnia w roku 1968
otrzyma�em zawiadomienie z Kalifornijskiego Wy-
dzia�u Pojazdów Zmotoryzowanych, �e je�eli dostan�
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jeszcze jeden mandat, moje prawo jazdy zostanie na
rok zawieszone. Sugerowano mi udanie si� do lokal-
nego Oddzia�u Pojazdów Zmotoryzowanych celem
skonsultowania si� z jednym z tamtejszych psycho-
logów. Podczas spotkania psycholog wypowiada� si�
na temat wielu mandatów za przekroczenie pr�dko-
�ci, które dotychczas dosta�em.

„Ka�dy dostaje takie mandaty” odpowiedzia�em,
broni�c si�.

„To nieprawda” poinformowa� mnie. „Przeci�tny
mieszkaniec Kalifornii dostaje tylko jeden mandat
na cztery lata”.

By�em zdumiony. My�la�em, �e ka�dy, podobnie
jak ja, ca�y czas zgarnia mandaty. Po tym spotkaniu
przesta�em je dostawa�. Wcze�niej mia�em destruk-
cyjne nastawienie i dostawa�em to, czego si� spo-
dziewa�em. Dostaniesz to, czego si� spodziewasz.

Jeste� jak zwrotnica kolejowa. Za ka�dym razem,
gdy co� Ci si� przydarza, kierujesz dzia�anie na pozy-
tywny lub negatywny tor. Nawet je�eli dane zdarzenie
zabola�o Ci� czy te� przynios�o Ci jaki� uszczerbek,
nadal w Twoich r�kach le�y ukierunkowanie tego, co
si� dzieje w sposób pozytywny lub negatywny. To
Ty okre�lasz, jak wszystko si� sko�czy.

Czy kiedykolwiek zdarzy�o Ci si� co�, co sprawia�o
bardzo z�e wra�enie, ale pó�niej okaza�o si� b�ogo-
s�awie�stwem — tak �e po paru dniach, tygodniach
czy nawet latach mówi�e�: „To by�a najlepsza rzecz,
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która mog�a mi si� przydarzy�!”. Ka�dy, komu kiedy-
kolwiek zadawa�em to pytanie, by� w stanie przypo-
mnie� sobie kilka podobnych zdarze�.

Nadszed� czas, by spojrze� na wszystko, co nas spo-
tyka, w �wietle tej wiedzy. Naucz si� dostrzega� t�
doskona�� prawd� teraz, w ka�dej sytuacji. Uwarunkuj
siebie tak, by widzie� to ju� w chwili, gdy si� przyda-
rza, a szcz��cie stanie si� Twoim sta�ym towarzyszem.
Zyskasz niezliczone godziny, dni i tygodnie, podczas
których niepotrzebnie lamentowa�by� nad sytuacjami,
które, jak si� oka�e, zawsze dzia�aj� na Twoj� korzy��.




