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WProWaDZeNie

W książce tej pragnę uporządkować moją  
myśl – jej główne linie zostały już tu i ówdzie zary-
sowane w ponad trzydziestu moich publikacjach, 
które ukazały się nakładem wydawnictwa Edizio-
ni Paoline w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Świadomość psychoduchowa, transcenden-
cja, chęć lub brak chęci uświadomienia sobie 
konieczności śmierci sprowadzone do jak naj-
mniejszego stopnia osobistej neurozy, relacja 
z drugim człowiekiem, miłość, Pan bóg... to 
wszystko tematy, które wspólnie omawialiśmy.

Niejako duchowy testament. także dlatego, 
że w tym punkcie mojego życia jestem jeszcze 
bardziej przekonany, że zadaniem każdej istoty 
ludzkiej jest pozostawienie jakiegoś śladu swo-
jego przejścia po ziemi. Jedni zostawiają dzieci, 
inni majątek materialny itp. a jeszcze inni po-
zostawiają przesłanie, idee.

być nosicielami przesłania.
Nosicielami sensu.
Wydaje mi się, że to właśnie nasz przypadek.
Przez całe życie starałem się zrozumieć ta-

jemnicę człowieczeństwa, zwłaszcza tajemnicę 
śmierci człowieka.
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Śmierci nie jako czegoś, co kończy, ale jako 
stałego wymiaru życia, otwartego na transcen-
dencję, otwartego na coś innego, co ma nadejść.

Wiedza o tym, że trzeba umrzeć, i pragnie-
nie tej wiedzy były imperatywem, wyborem, 
delikatną nitką, która łączyła moje życie, co-
dziennie.

Wszystko, co znajdziecie na tych kartach, 
sam jak najbardziej przeżyłem.

Czasami drogo za to płacąc.
być może dlatego, że urodziłem się i żyłem 

w kraju i w czasach dotkniętych problemami. 
ale kto ich nie ma…
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i 
PraKtYKa ŻYCia

W codzienności życia

Dużą część życia spędziłem obłożony pracą, 
pochłonięty okresami wytężonej działalności.

Nadmiernej działalności.
Przeżyłem też długie, trudne do określenia 

okresy bezczynności. Milczenia.
Przez lata próbowałem żyć jak eremita. 

W całkowitym oddaleniu od społeczności.
Może właśnie dlatego dziś zwracam uwagę 

na to, jak należałoby „znaleźć się” w codzien-
nym życiu.

Zatrzymać się, a jednocześnie otworzyć na 
życie i działać, kiedy człowiek czuje się gotów.

We wzniosłej koncepcji własnego człowie-
czeństwa, własnego przebywania na ziemi, waż-
niejsze jest to, kim się jest, niż to, co się robi.

Nie oznacza to, oczywiście, bezczynności.
oznacza nie tyle robić coś dla samego robie-

nia czy utożsamiać się z osiągniętą pozycją lub 
wykorzystywać władzę dla władzy, lecz działać 
zgodnie ze swoją specyfiką, za swoim powoła-
niem wpisanym w jakiś plan.
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Więcej odwagi wymaga zatrzymanie się 
i wsłuchanie we własne serce niż praca bez wy-
tchnienia, w celu osiągnięcia stanowisk sukce-
su w społeczeństwie i zdobycia większej ilości 
pieniędzy, aby mieć więcej władzy.

W społeczeństwie tak płytkim, tak oddanym 
pozorom i fasadowości jak obecne, nieustannie 
poddawanym bombardowaniu bodźcami senso-
rycznymi, wizualnymi i akustycznymi, często 
pozbawionymi sensu, gdzie wszystko musi być 
jak najszybciej skonsumowane, aktem rewo-
lucyjnym staje się zatrzymanie wobec własnej 
wyjątkowości, aby posłuchać swojego powoła-
nia, aby popatrzeć w swoją przyszłość, aby zro-
zumieć swoją misję.

Zatrzymanie, aby słuchać i widzieć czystym 
umysłem i sercem, by następnie móc przejść do 
działania.

Nie powinniśmy spędzać życia bez działania 
czy działając w oderwaniu od swojego serca.

Przeciwnie, musimy działać i weryfikować 
umiejętności naszego serca, naszych myśli.

Protagoniści

Podróżując po świecie, zauważyłem, że ludzi 
naszych czasów łączy jedno: brak szacunku dla 
samych siebie.

osobiście uważam, że stać się protagonistą 
własnego życia wcale nie znaczy być zadzior-
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nym, stanowczym, zwycięzcą, lecz przeciwnie: 
potrafić dostrzegać wartość również w swej nie-
pewności, ograniczeniach, zwłaszcza w cierpie-
niu.

być protagonistą znaczy pozwolić sobie na 
słabość.

Paradoksalnie, jeżeli te strony nas samych, 
których nie chcemy dostrzec czy przyjąć do wia-
domości, nie zostaną uznane, staną się bardziej 
wybuchowe i nieuchronnie gwałtownie dotkną 
otaczających nas ludzi.

Dlatego osoba pewna siebie powinna na-
uczyć się akceptacji swoich stron niepewnych, 
słabych i zintegrować je w swojej osobowości.

Jeśli nie zaakceptujemy swoich słabych stron, 
przejdziemy przez życie rozbici i porozrywani.

Nie będziemy ludźmi.
będziemy żyć w nienawiści do jednej ze swo-

ich stron.
Pan bóg pragnie natomiast, abyśmy zrozu-

mieli również nasze najsłabsze strony. Pragnie, 
abyśmy pojęli tajemnicę naszego życia, jedyne-
go, niepowtarzalnego, osobistego, a zatem wy-
znaczanego przez wszystkie nasze strony. także 
te, które uważamy za słabe.

byśmy żyli w pełni. intensywnie, nie wyma-
gając od samych siebie doskonałości.

W takiej koncepcji nie ma znaczenia chwa-
lenie się swoimi zaletami, niepewnością, czy 
współzawodniczenie z innymi.
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to niczemu nie służy. i nikomu.
Pewność siebie wchodzi w skład wewnętrz-

nej harmonii, która później promieniuje również 
na zewnątrz, choć tego nie zauważamy.

równie daremne jest poszukiwanie u in-
nych domniemanej odpowiedzialności za własne 
negatywne przeżycia.

trzeba zaprawiać się w pokorze, ale i w prze-
konaniu, że chcemy zostać protagonistami sa-
mych siebie.

Jeżeli przypadkiem znajdziemy się wśród 
tych, którzy 

nigdy się nie mylą,
zawsze są rozsądni, pewni siebie,
a nawet czują się lepsi od innych,
nie wyrażają prawdziwych uczuć,
nie okazują przeżyć,
osądzają i oskarżają,
nigdy niczego się nie boją,
nie okazują słabości,
nie ryzykują...
trzeba się będzie zastanowić, czy ktoś w to 

uwierzy?
i nie ufać
karierowiczom, rywalizującym,
poszukiwaczom chwały i plotek,
oszczercom,
temu, kto nie odzywa się z wyrachowania,
temu, kto nie chce stracić prestiżu.
Kiedy masz kontakt ze swoim prawdziwym 

„ja”, czujesz się niezależny od opinii innych.
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Uwzględniasz ją we właściwym wymiarze, 
ale bez przesady.

Wcale nie tak ważne są pochwały, które po-
chodzą z zewnątrz.

Nie powinny nas też tak bardzo ranić ne-
gatywne oceny; trzeba je uwzględniać, ale po-
wściągliwie.

Nie należy szukać u innych powodów włas-
nych słabości. one są i koniec.

Ważne, aby się ich wystrzegać, łagodnie.
ale też nie należy mieć złudzeń – zbyt ideal-

nych wizji własnej osoby.
roztropnością jest jednoczesne przyjmowa-

nie męstwa i słabości oraz poskramianie ich, 
cierpliwie żeglując ku jednoczącemu ośrodkowi.

W ten sposób buduje się siebie – spokojnie 
i harmonijnie.
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ii 
PraCoWaĆ NaD sŁaboŚCiĄ

ileż to razy sądzimy, że pomyliliśmy się we 
wszystkim. Że roztrwoniliśmy, zmarnowaliśmy 
życie, ponieważ nie osiągnęliśmy ideału, jaki so-
bie założyliśmy.

Ustaliliśmy z góry, że zostaniemy kimś 
ważnym w społeczeństwie, w zawodzie. Wyob-
raziliśmy sobie idealne życie małżeńskie, a stra-
ciliśmy z oczu samych siebie, nasze specyficzne 
cechy, nasze ograniczenia.

Często się zdarza, że ludzie bezkrytycznie 
utożsamiają się z panującymi wzorcami kultu-
rowymi i społecznymi.

Wzorcami z założenia nieosiągalnymi, które 
pozostawiają zainteresowanego niezadowolonym, 
sfrustrowanym, zawsze gotowym konsumować, 
współzawodniczyć, aby próbować ograniczyć 
cierpienie z powodu poczucia nicości…

Należy postawić na wartości alternatywne, 
a nie na pseudowartości, które są ulotne i szyb-
ko się zużywają.

Do tego nadać wartość naszej utrwalonej 
bezsilności, naszej słabości.
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bo znajomość własnych ograniczeń i zinte-
growanie ich prowadzi do pozytywnej koncepcji 
siebie, do wystarczającego szacunku dla samego 
siebie.

W takiej koncepcji nawet popełniane przez 
nas błędy stają się ważnymi wskazówkami, 
przydatnymi do tego, by roztropniej pójść drogą 
naszego życia.

Przeżyłem prawie całe swoje życie bez wy-
baczania sobie popełnionych błędów.

Dziś rozumiem, że błędy powinny służyć do 
tego, aby lepiej żyć, aby nie żyć gorzej.

Ponieważ błędy są doświadczeniami życio-
wymi.

Z drugiej strony, ten, kto nie akceptuje 
upadków, ciągle wierzy, nieświadomie, że jest 
wszechmogącym dzieckiem, jakim był.

Jesteś przybity?
Może czujesz się tak dlatego, że ciągle popeł-

niasz te same błędy, mimo wszelkich wysiłków 
i prawych intencji.

Kto wie, ileż to razy postanawiałeś się zmie-
nić, a potem zauważałeś, że nic w tobie się nie 
zmieniło, albo niewiele.

Na przykład na polu uczuciowym: Nie chcesz 
być zazdrosny, a jednak otwierają się dawne rany.

Pojawiają się na nowo przeżycia z dzieciń-
stwa i z lat młodzieńczych – doświadczanie od-
rzucenia, braku miłości – i dobre postanowienia 
pryskają.
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Uwolnić się, uwolnić się od przeszłości! 
W przeciwnym razie daje się jej władzę, by wy-
rządzała nam niepotrzebne zło. będzie to odle-
gły lub niedawny okres naszego życia, będzie to 
jakiś człowiek...

Nie wolno dawać przeszłości jakiejkolwiek 
władzy, by nadal nam szkodziła.

Jeśli bowiem dasz jej władzę, może się tak 
zdarzyć, że nie zapanujesz wystarczająco nad 
sobą.

Nie przyda się maskowanie obojętnością czy 
poczuciem wyższości. Nie przyda się ukrywanie 
w szalonej i nieustannej nadmiernej aktywno-
ści, by odsuwać od siebie wewnętrzną pustkę.

Pustkę, która prowadzi do samozniszczenia, 
do chęci wyrządzenia sobie krzywdy.

Dopiero kiedy ponownie w pełni zamiesz-
kasz w swoim sercu, będziesz mógł żyć w spoko-
ju, a nawet zdołasz przebaczyć.

Dopiero wtedy przebaczenie stanie się ak-
tem wyzwalającym, nie aktem cierpienia.

Przebaczam, aby ostatecznie uwolnić się 
spod władzy drugiego człowieka.

Czasami człowiek się boi.
boi się pomylić, ponieważ pomyłki przeżywa 

jako porażki całego człowieka.
boi się kontrolować, przewidywać to, co nie-

możliwe, boi się ryzykować, boi się cierpieć.
boi się umierać, ale przecież śmierć jest 

częścią życia: po śmierci czeka nas inne życie.
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Człowiek nie akceptuje innego.
Nie akceptuje trudności,
nie akceptuje utraty,
nie akceptuje niepewności,
nie akceptuje kruchości,
nie akceptuje odrzucenia,
nie akceptuje wątpliwości,
nie akceptuje zmiany,
nie akceptuje straty.
trzeba więc się nauczyć, że życie nie jest ani 

piękne, ani brzydkie, ani jasne, ani ciemne, ale 
jest radosnym kontrastem.

Dopóki współczesne pokolenia będą słuchać 
tych, którzy przekonują, że cierpienie i śmierć 
nie są oczywistościami, choć dotyczą przecież 
każdego z nas, dopóty nigdy nie poznają praw-
dziwej wielkości ludzkiego życia.

bez cierpienia, bez śmierci nie ma wielkości, 
nie ma życia.

Człowiek staje się płytki, lekceważący, ba-
nalny, mierny, wulgarny – taki, jakimi często są 
pewni bohaterowie naszych czasów, kreowani 
przez mass media i reklamę. bohaterowie wir-
tualni.

W realnym świecie nie żyją.
Uważają, że są potężni, ale w gruncie rzeczy 

przepełnia ich lęk. Dlatego chcieliby uciec przed 
rzeczywistością cierpienia i śmierci.

owi bohaterowie uważają się za rzeczywi-
stych, ale żyją w złudzeniu, ponieważ wcześniej 
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czy później siłą rzeczy będą musieli, być może 
z goryczą i rozczarowaniem, zmienić zdanie: ta-
kie jest prawo życia!

Natomiast człowiek, którzy akceptuje swoją 
śmiertelność, swoją słabość, nie poddaje się ani 
nie staje agresywny, lecz jest aktywny, otwarty 
na zmiany; pełny życia. Prawdziwy optymista 
o zdrowym szacunku dla siebie.

Potrafi przemieniać sytuacje, ponieważ zdo-
łał odmienić swoją słabość.

Kiedy zdrowy człowiek się pomyli, wie, że 
jest to chwila uznania własnych ograniczeń. 
taka postawa będzie go prowadziła do coraz 
rzadszego popełniania błędów, gdyż wzmacnia 
w człowieczeństwie, a nie w doskonałości.

Dla tego typu ludzi błąd jest ważną wska-
zówką, przydatną do tego, by coraz głębiej po-
znawać własną specyfikę, swoją wyjątkowość, 
aby łatwiej kontynuować drogę swojego życia. 
W konsekwencji stają się coraz bardziej ludzcy 
również wobec innych, gościnni wobec tych, któ-
rzy ich otaczają, zdolni szanować odmienność 
drugiego człowieka, zdolni do harmonii z sobą 
samym i z innymi.

Spoglądać w to, co wewnętrzne

Żyją wśród nas ludzie, których bardziej 
pociąga to, co ktoś robi, co posiada w gotówce 
i jaki ma prestiż w społeczeństwie, bardziej to, 
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co zewnętrzne niż to, czym człowiek jest jako 
osobowość, niż jego roztropność, zrównoważe-
nie, zdolność człowieczeństwa.

Moim zdaniem stanowiska, wykonywana 
praca, sukces, pieniądze czy władza nabierają 
znaczenia tylko wówczas, gdy są wpisane w okre-
śloną koncepcję życia, wypływającą z własnego 
wnętrza, która powinna być wytworem świa-
domości, że to życie ma swój czas. Jest to czas 
nieokreślony dla nas, ale nie dla autora życia, 
a zatem kluczowa jest tu akceptacja tego wszyst-
kiego, co w konsekwencji prowadzi do postawie-
nia sobie celu do osiągnięcia, do służenia jakimś 
ideałom, do bycia w pewien sposób użytecznym 
dla innych, dla ludzkości, dla świata.

Marzę, aby pewnego dnia tę wewnętrzną 
świadomość, która jest motorem całego nasze-
go działania, a którą przechowuje się chronioną 
w ciszy serca, mogła przeżywać każda bez wy-
jątku ludzka istota.

Wiem, ta świadomość jest bolesna w docho-
dzeniu, trudna do utrzymania i przewiduje to, 
co ja nazywam ograniczonym stopniem oso-
bistej neurozy, a co prowadzi do prawdziwego 
ziemskiego życia w znaczeniu w pełni ludzkim. 
bez nastawienia na posiadanie ludzi czy rzeczy, 
kontrolowanie czy manipulowanie, lecz z posza-
nowaniem innych w ich niezmiennej specyfice, 
na spoglądanie na nich w zdumieniu jako na 
wspaniałe dzieło stwórcy.
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tylko w takiej koncepcji istnieje inny, różny 
od „ja”.

inny, różny od „ja”, który staje się narodze-
niem i miarą samego siebie.

„Ja” istnieje w takiej mierze, w jakiej istnie-
je inny.

Świadomość życia

aby rozpocząć drogę świadomości wewnętrz-
nej, psychoduchowej, trzeba nauczyć się patrzeć 
na siebie z zewnątrz.

taki sposób obserwowania pomaga oderwać 
się, choć tylko na chwilę, od siebie. to uświada-
mia nam co robimy, jak żyjemy, jakie są intencje 
naszych czynów. a przede wszystkim pozwala 
dostrzec różnicę między tym, co odczuwamy, 
między tym, jacy jesteśmy naprawdę a jacy wy-
dajemy się na zewnątrz, jak żyjemy w codzien-
ności, w kontaktach z innymi.

Jeśli taką postawę będziemy praktykować 
systematycznie, ukaże nam ona, czy żyjemy 
przyzwyczajeniami czy z wyboru, ze znużeniem 
czy z entuzjazmem.

Wraz z upływem lat zrozumiałem, że tym, co 
się liczy, co sprawia, że czujemy się żywi, szczęś-
liwi, jest życie z pasją, w zgodzie z powołaniem, 
przeżywanie z entuzjazmem głębokich warto-
ści, w które wierzymy, jak na przykład lojalność, 
konsekwencja, wierność, szacunek dla innych.
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Kiedy człowiek przywiązuje się ściśle do 
swoich podstawowych wartości, zawsze jest na 
dobrej drodze. 

Czasami nie wiemy, czego chcemy.
Dlatego dobrze jest zastanowić się nad 

stwierdzeniem, że „człowiek nie jest szczęśliwy 
robiąc to, co chce, ale wiedząc, chcąc tego, co 
robi”.

Celem naszego życia nie jest zdążanie za 
wszelką cenę do jakiejś mety. Człowiek reali-
zuje siebie nie tylko wtedy, gdy ją osiągnie, ale 
już w trakcie – podążając do celu dzień po dniu. 
W końcu nie jest ważne, czy osiągnęło się metę, 
ważne jest intensywne przeżywanie każdej mi-
nuty, każdej godziny. Jeśli mogę to powiedzieć: 
dla mnie godzina naprawdę składa się z sześć-
dziesięciu minut do życia.

Kiedy mówię niektórym, że całe godziny 
spędzam na kontemplacji wieczności, cudowne-
go przeplatania się fal na linii wodnej, złocistych 
muśnięć zachodów słońca czy połyskiwania ma-
leńkich zieleniących się listków w promieniach 
porannego słońca, uważają mnie za kogoś, kto 
żyje w świecie nierzeczywistym.

a przecież mówię wam, że rzeczywistość po-
lega właśnie na zwracaniu uwagi na to, co nas 
otacza.

liderzy błędnych opinii przekonują o czymś 
innym. ale tak nie jest. Przekonują, że życie 
oznacza walkę, rywalizację, kontrolę, manipu-
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lację, przebiegłość. to nieprawda. to nie jest 
prawda o życiu. Dlatego są wojny, niekończąca 
się przemoc... a życie przepływa nad naszymi 
głowami i pomrzemy, nie przeżywszy go tak na-
prawdę, ponieważ nie mieliśmy czasu, aby za-
trzymać się i oglądać, kontemplować przyrodę, 
by uśmiechnąć się na śpiew ptaka, by wzruszyć 
się, obserwując zachód słońca nad morzem.




